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మొడటి కూర్చు ౨౦౦౦పితులు 





అలక గ్ర క న్య 

బుస్టదము, యజుశ్వేదము, సామనేవము, అధి! గదినీ దము? స్యాం వేదములు, 

షఫి భారత బేశమునంగల సమస వాణ్బుయములోను శం మొనలని “వేదమునకు, 

బూరస్టిముండిన గంధ 'మేడియుశే? -. అ నేదయులవిాయు. పరా భాపలో వేయున్న వి" 

సంస్క-రించినంకున. గీరాష్రణభానరమీ. సంస్క్టృతభాపుయవంబకుచున్నరి... ఇప్పటి 

సంస్కృత భావ చదువుకొన్న వారికీ శేదభావు య ముకాడు. నేకమువరు... నిప్పటి 

నరం భామయనగా? (యా వసరిస క బలే మే. పొకేవి సంకల బన సాషక్రణక్ లు 

కొనవలసనీయున్న ది. మ శ. న్న అరబ భా మ్నుము జ వసలం ముగా Me: యు శాం 

బయ్ “జమున కః నయ | కదు 2 Ta, 
ట్ర 

భాాసీయుల (పంగ ములయిన యాయారముకట్ను అవుట్ చన జడి కీతులు, 

వూరి మా ధ్యాల్మిక ద షః ముద్రలను విపయములు తలికిరాముటక్సు. వేణూ గానూ By 

యుట అవసరము పురాణములు చాలవరకు: సెరుగులయినవీ, రు: ససచాగు 

ఈ తేనుగు వురాణముంలోని. కవావిపషయములు. వీ వేదమునుంది యే కధల 
మార్పుతో వచ్చివవో ముందుక మాగ్చు శేనికో విమర్శిందుటకుంూ డం చెను 

చేదముబ యా గిం చును. 

జబుగష్టజన్సామ చు నేవము.ల చుం (వాతే ఫూ ( రియయినడి. అమ్మ్బుటో కండు 

సంపుటములు అయినవి. నాలుగువేవముల మంగ భాగము అర్చుతోంబిదను సంపు 

టములు కావ చచ్చును. 

యయజాక్వేదము మొనటిసంపుటము ఇప్పుడదచ్చుయినడి. ఇప మాూసనంపుట 
వచ సంపుటి క కు అ చేరను ములు శొవచ్చును, శృష్ణ్టయజార్వేదము నాల్టుసంపుటములు, శక యయ అ క్వోనము 

కండుసంవుటనుటు కానవచ్చును, 



ఎక 

వేదములలో మం[తభెగములు శేరు. (బొహ్మణళాగముబు జేరు. వొల్లు 

-వేదమం[తభాగములకు నాలుగు (బాన్నాణభొగములు శీజు కే ౫్నలవ్ర మంతయు ఖే 

యిపుడు బెనిగింపంబడిసవ్, మున్ముందు (వాహ్మణములు నాడే తరి సంపు, - 

(పస్తుతయజు ర్వేదమం(త్రభథాగ మున (నాహ్మ
ణము కలిసినోయికది.. చీశ్కీయ : 

-వేదమం[తఫాగమున నిట్లు (బావా ముక లియ లేదు. (గూస్మాణంము "లియని న 

యజశ్వేధమంత్రపాఠము. సత్యాషాఢ శాఖవారి
 మంత్ర పాక మునుబటో తలికళాన ; 

"వచ్చును. (బాహా ముతో కలిసిన యజుక్వేదపాశమునకు సర్వ్యతా తోక కు; మ. 

' హారముగలుగుటకుంగార ణముకూ?డః గలదు. ఈదిగువనివకి పుబకునుం 

యజుళ్ళబ్దము యజథాతువుశుండి పుట్టనది. యబ బేవతలవాకాధిం చుటు, | 

“యజర్యబనాగత్మేని విద్యారణ్య వాక్యము. అనంగాతనాగ ము. కం చేక్పుకదియళా క్వేడ వ 

., మని తాత్పర్యము. ఇందలియాగము శేవలకర్మకలాపమే యంవలెను. తరత క గ్ 

యు ఎన అంతరాాగమని బహిర్యాగమని ఉపపదముతో  యాగశ్తేజు మున రకా సద్టిపైళ బక. 

ల సిక వ్యా పారమునకుం బూజాదిబహీ రాష్ట్ర పారముబకును కళే మము. 

. గ్రైమోగముగందు. 

- నిరుప పదకమయిన “యాగ” శబ్దమునకు కర్మలే యర్థము మూనషోన్యా. 

పారమునకు జపమని, వాగాస్ర హరమునకు స్తు సుతియనసి చేసునామములు కణ. గాక 

" క్ష ర్భలకు. యాగచున్నశబ్దముతప్ప నింఠొశటి లేదు, కావున యాగక ప్రముక ళాల 

స నిర్మాణాది అవభ్యథస్నాన్నాన్త కర్మకలాపమె యర్థము. శాన లను, కనుక అకడికేము. 

(ఫై శల్లికే మజూక్వ్టదనానుము' వచ్చెననుట నిద్గము. 
' వ్ 

ప ణి 

వాం 

ర్ట? 

fit 

ళు 
స్ యస్టములో అగో సామవేద నుం ్రనులు స్త స్తుతిహాళము గానము వయ 

. శ పాడిన  ఫాశమతోతన్యు.. న . నుర్మతములచో టీ. మ్య కలిపి క ప కళ్ళ 
dene షర్మ tei సును కాన్ని 'ఖేరుంిరునాంతు స అధ్వర్యు'తు. ఘే 



3 
సె 

జేయువాడు ఉదా యనం బడును, పికుళాక బుతోజులు మజిఖొాందజు గలరు, 
పం wy 

య మం వండణీ కర్మలను సరిగాసవరించుకొనుచు నడిపించువా( డధ్యకోట్టిండే. ' అధ్వ . 
మో ( 

. 

గ్యుండు యజుల్వేనమును 'బొఠళనుం జేయును. అధ్వక్యు 'వేదననియు,యుజకదచునికు 

బేర. యాగమునడివీించు బాధ్యత యధ్వర్యునిది కనుకనే యాగముల విభాగముతో.. 

నాయాకర్మల విభులం జెప్పు (బావ్మాణభాగ ముతో మం(తములంగూర్చినందున 

యజుక్టదనుం కేభౌగమున (బాహ్మణ ముంకలనీన పొళ ము వచ్చుటకుంగారణమనవ లెను 

యావ్మాణ మెట్టిదో శలియిటకుదాహరణను
 నీదిగువయజూపయణడిను. మం తచులో 

నూచించిసకర ను బోేధిం చువాక్య్ళిగంధ మునకు (బాహ్న
్మణమని'వేరు, ఉదా? “చాయ 

న్యం క్వేతమాలభేత” జ "త నిపకువును వాయు జేవగకు ఆలంభనము చేయనలెను 

ఆన్నది వీధివాశ్యము- నిషేధ వాక్టములుకూడ (చాహ్మణములోంగలవు. “తస్మా 

కృలవదాగస సానసంవ'దీత నసహోపీకే” =. ముక్టుదానితో మూటలాడరాదుః 

క లీసికు "రసన రాదు, అన్న లాటివి నిషేధ వాక్టములు. విధిని పేధ వాకష్టములున్నవ్ 

(బాహ్మణములన్నిందుకుం (బమాణము ళ్ సర్వవేదగ తాని (బాహ్మగానిస్వాఫి 

హి తే2 హోదా ర్ఞ్యాయ బుచమేవోదావారన్ని ” అని విద్య్భారణ్భభామ్యము. దాని 

యుగము మం తముల మొనళ్లుతీనీకొని ఆ మంతనులలోసూచించిన కర్మలను 

యు 
చార్థ్యముకాణకు స్పష్ట పరచు వాక్యములు గలవి (బొహ్మణరులుఅని, కనుకనే 

(వాహ్మాణచాంలకు చాక UL చునికూడ న్టవదారముక లదు, 

= ట్టిప్ యజుక్వేనమం్శత భాగమున నే కలవు. ఇతరవేదనుల నుంతభాగమున 

లేన్చ. _ యజుశ్వేనమందు యాగ్మ్యక్రమమునం గర్భ్మలవరుస్క కర్ణ (1లవకుసననుసరించి 

ముంత్రములనరుసయు నేర్పరుపబడినని. 

నుం్యత భాగమునకు వంహితయనికూడ  నాతుమూు, (ఛావ్మాణముకలినిన 

' యజుక్వేదమంత్రభాగనునశే న్య్థాయకుగా. సంహితయను నామము ఇల్లును 

'అంళ్సానూధర్వమం[తభాగకూలకు సంహితయను జేరు చెల్లదు, కొని బుక్సంహీత; 

గనాముసంహితయని వాడుక నా త్రము లేకపో లేదు. "కాని ఆదియజుస్సం పీత 

క ఉం లు కుట వచ్చాయుందును,. సంహితను సంధించంబడీనదియని ఆర్టమం+ 

క. యచట 



ర 

సం ధా -త=సంహీత= కూర్చు! అదివరకు శింద.'వే శ్వేరువస్తువులుండి యా'కెంటిని 

గూర్చినప్పుడే సంభానమినమని యాకూర్పునకు జ్రీచు (బావ్మాణములు వేరుగా. క 

'నున్నవి. మంత్రములు వేరుగానున్నవి, యజు్వే కమం త్ర భాగమున (కాస్మాణకూ 

కాక ' సమకూర్ప్చంబడుట చేత సంహితయనుబేకు తీగియున్నది. ఇతర చేదమంధ్ర, గ 

" భాగమాలకోశే చేరుబాడుటభా)) తిమూలక వుని నాయఖిసాయము 

. ఛావ్నాణమెట్టిదో మం|త్రమెట్లిడో యెట్లురెడునుకలినివనో యన్నండు 

న కుదా హర ఆము — 

(క్ర) ఆ? ప్రపాః అనూ “ ఉదుత్యంజూతి వేదసం” సప్త శ్వాహరితః; చిత్రం; 

“జీవానాముదగా దనీకమితి పిండ్యాన్నయచ్చ్ళతి అనియజుక్వేద సంహిలే.. ఇదియు నిక్ట 

నన్ 'మోలద నుదహరించినవికళాడ యజుస్పంహితలోని వేయని యెలుంగ నగును, 

uu 'స్థెరదులో ఉదుత్యం, అన్
నది రము క్రనుంక్రమున శాద

ీ షప సత్వావాదిక ౦, మ 

“దిమజోక 'మంత్రమునకాది. చి(శ్రందేవానా; మన్నది యింకొక చురక మునళా! క 

వ్య 'ఇన్వవ లెరు
. + అనికగ్మోవిరి యున్నది. ఈ ముందే ములు వూక్తి dre అ

 ] 

. మ్యాడ్ న ప్ర నూలభేక” ౨న అన్షకములో నీక 
"గ ఎజవాలోం ఇ బకువ్రలకుబాంచి వేసినాండు. కంద్ర. దానిన 



+ టా శు నై. al ళ్ 

HYDERAS = 

(గ) ౨ఆస్టై ర్నప్రపా ౭అను “మూారుతమని మరు తామోజో పాంధా రాంభిన్టి” 

ఇత్యాది మర్మతీము. అందులో నే ౭వ అగువాకములో మారుతమనసి మరుతామోజ 

ఇతి కం వాసః కృష్లతూవం పరిధ తే” ఇత్యాది కలదు. దానియర్ధమిట్లు- నల్లని 

యంచుల నల్లవప్ర్రమును యజమానుండు ఆమం[తము దవీంచుచుం గప్పుకొనవ లెను" 

అబ్లుచేసినవో నల్లని మేఘములాకాళమునంగప్పీ వ ర్లేముకురియును. అనిశర్శయుపుల 

మునుజెప్పం బడెను. 

(ఘు ౨అ. ౧వపా ౭ఆనువాక- వమటాూ-రో వై గాయ్యుతియై శిరో౭చ్చిన త్త 

సెష్టరసః పరాషత త్తం బృహస్పతి రుపాగృల్లో త్సాశితిషృషావళా ఒ₹భవద్యోో 

ఇక్యాది = నవట్ అన్న'పదము గాయత్రి మొక్క. నీరస్సును చ్లేదించెను. అందునుండి 

రసముకాళిను ఆ రసమును బృవాస్పతి చేళానెను. అదికెల్లని వీపుగల గొడ్డుటా 

వయ్యెను. ఇంచవమాజు రసముకాగను. దానిని వరుణుడు సును. అది రెండు 

రంగుల. యావే ను. మూడవమాజు రసముకారెను. దానిని విశ్వేదేవతలు 

(గహించికి అది ఆ జేశరంగుల గోవ య్యును. నాల్లవమూమ రసము కారెను? 

ఆరసనము ఘభూమిమోదంబజెను అది యాంబోతయ్యెను.. దానిని ర్యుదుడు త్ర 

భోగమునకు (వాపానమేనో ! ) దీనికొనెను. బృవాస్పలి జేనతకుం  'చెల్పని 

పీపుగల గోవును ఆలంభనను చేయవలెను యాగక రకు (బవ్మావర్చస్సుశలుగును. 

ఇళ్లు యితరబేవతల కితరపకువ్రుల యాలంళనము ఫలము చెప్పబడెను, ఇట్టిజే 

(జ) ౨అస్బ్ర ౧ ప్రపా రఅను ౫వనన “ వృ త్రస్యశీర్ణ తోగావఆదాయన్ తానై 

జేీహ్యోzభనన్లా సాంవృన భోదధు నే2నుదైర: మిందో"2. చాయ్ ఎలా 

సఅశ్నోయం కృష్ణ గీవమాల ఖేత ఆటా ఆ పాప్మానమపీదవారికి = బర్మదుండు 

నృత్రుని శిరస్సును 'ఛేడించెరు. ఆశిరన్సునుండి గోవులు బయలంజేరిగవి. అవియనేక 

రంగులు గలవి. వాటివెనుకనొాక నృమభము నడణెను. అన్ని'జేనథకొజకు నల్లని 

పడగల వృవభమును ఆలంభనముచేయనాలెను, యాగకర్శకం వాసము శాన్నిం 
అ ముత కర్తంిధి (బాటా అము. 
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య. 

(చ) ౨ఐ ౧ పసా కిజ్రును _-నువర్భానురా శానుకఃసూర్యుం తము పాపి ధి 

చేవాః(పాయళ్చి తిమె చ్చస్త స్యయ
త్స భమంతి మా? పొఘ్న న్నా న్నాక్టషూవి? న 

తపహార్యల్చా పృధివ్యా సీదజాతె ఓపధయస్తామనిం వశారూంలభ న థసోీవా అ
 

ధతప్పధివ్యజాయ నావధయః దా వళామాది లే ఫ్రళేష్టో EU
 మం72లకేక్ష 

= సువర్భానండను నసురుందు. (రాహువని యశము కలదా) నూక్యునొవరింెక్ష 

చీకటితో నూర్వుండు క ప్పంబడెను. జీవతలా చీకటిని ఖండింటం దట 
మిడి. మొగ 

గ. 'శేశటేని గొట్టంగా జానినుండి నల్లగొ పోవ చ్చెను. = ఆప్పుడు భూము. ఒట్బాము “ 

శమునై యుండేను. అగొఖ్జైను వారు ఆలంభనము శకట ఓమధులు పుష్ 

. భూమి విస్తరించెను కనుక  నాదిన్యులకొఆకు న్న నలిన ట్లో నాలంభ వము చేయజిల. 

” 'అన్నికోరలు ఫలించును- కర; ఫలము; కలదు, [1 

ల పత్రం. చ్వావళకపాలం భూమ్యెచరుం, యః శాసు యేతహిర కష్టం ప 

: న “యే శ సమేదితి.1 = = మోదం ఇెప్పీనకుంతాలతో చకుల్రల (౫ ఒోవిధమః। 
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మూాశారణము చేత వేదమనంబడదు. మంత్రమే వేదమని. వారికుకమువ్యు రీచు 

విమర్శింతేము. (బొవ్మాముతము వారు మంత్రము, (హా వాణముగూడ (యట లి. / 

ములుకావు ఉసనివ & (పమాణమందురు. వై పె దక ముతమున మూడును. “ఫకవ్యాలే.) 

వ తో స్ ఖు 

ఐత కీయ (వాహ గణముని “బు గోషదవి వాగ్నేరజాయతే యజశ్వేదో వాళ. 

స్పామవేద అదిత్యాత్ ౫ అని! మూడు వేదాలు వరుసగా నగ్ని వాయుసూర్వులవ్యు 

బుట్టినవనిక లదు. విద్యారణ్య భా వస్టమున “ కాలాకాకాడీవ. 'దేవ్యబవా గణ స్పకాళా 

'జ్వీదోశ్సళ్తి ఓ రామూ షయ లే” అనివాయుచు “బుచస్పామానిజగ్లి నే ఛంచదాగ్ ంసి 

జజి జ్ఞ లేతస్మాత్ * అన్నబున్వోద మంగ్రమునుదాహరించిని కాలము అ కాశము మొద 

లయిన గ్య నువులు సృజించిన'కీ నిత్సుముయిన వేదమును (బస్మాయే సృజించెనని 

నిద్యారణ్యులవారి తాశ్చర్యము, + 

| 

అగ్య్య్వాదులవట మూ తు నేడములు పుట ననిన్న పతోయ | 'బొహ్మణమునకు 

(వావ లల బుగునన్న బుగోప్రదమం[ తీమునక్)6 బరస్సారవిరోధిము క లగుగావున నేది 

[పమాణమని యందు కేమో? 

(పమాణ విచారమున ఇఅ'రతమ్యమటుంచి కెటి జ త్పక్ళ మొక కే యగ ము 

అనవిచ్చురు. (జహ్మా 'వేదమునుత్చిన్న చేసి అగ్ని వాయ్యాకిత్యుల కుప'జేశించెననీ 

వారివల్ల లోకమున బుముబంకుం (బకిటింపం బదిజని ఇ త్ప్నగ్యము ఉక్పితే సమరస 

మగును, 'పద్రసృష్మీకిం గ రుహ్మయని, (పకటవకి కలు అగా ప్టదులని వటి తాంకే ము" 

అదిగాక “యు నే౭ం తీ కా న్వేజా స్పేతిపా సొక్మిహా గయా జీశ్రీశేతషసా 

“పూర్వం అనుజ్ఞాళాస్య్వ్రయంభువా. అనీ యితర సృష్టులలోగూడ ఇదివరకు జళీయ 

కాలములందు నంతేకించిన వేదములను దపస్సువల్ల బుషులు కని పెట్టి లోకమున" 

. ॥ టఅ్రకటించిరని కూకం (బమూాణముక లదు ఆదిస్ఫవీ లో [జహా వేదమును సృజించెనని 

బుతరసృష్టిలో దానినే తీపన్సులో బుములు కని'పెట్టినారవ్నందున వేదము. నిత్యమే, 

దెదమునిత్యమన్న దుకు: (అమాణనము. “ వాచావిహావనిత్యియా” అన్న షృతిక లదు, 
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-వేదనిత్యత్వము సాధించుటకు జేదములో మంత మే (ప్రమాణ
ా! 

నయదోవమువచ్చునని కాందజాశ్రే సింతుపు. తనశాళు భుజయ
ిలమిగా? నుంచుకొని: 

: 
(వేదము) బివాపీంస 

జార యు bh సీ . 

తానునడువ లేనట్లు తననిత్య
త్వమునుదాను 

మాతా AU యదోన.ము. 

బానినమాధానము - ఆకా శాది
భాతేములనలె వము. స్యృజింప. బడి 3దన్న 

విద్యారణ్యవాక్యమందు యు కీక
ూూడ సూచింపంటడినటి అజాత శే .. మూస ల! ॥  ధ్వనివ న్ 

చీంపబడెను. ధ్వనిగుణముగాం గలదాక సము “శుగుణకమాకాళ ట్ న్ సార. 

శ్వాన్రుము - వేడనున్నడి పదముల సమూహ మేక నా ! సద్దముంండి. యత్ రక 

మొ శ్రే శము అత్షరమన్నది ఆయాధ్వనులకు గురులు, సృష్ట లోధస్పనిము ద బ్యాన 1 

. చానియా శ్రయమయిన యా కాశ ముముందు% బుగ్జ
ైనాయం శు చెప్పలేక. బక a 

“ముందా ? చెట్టుముందా? అంశువొప్ప లేనటే. వస్తు సభలు మందో మావటి జ 

.తశ్వాతవచ్చినవని యొకరన్నారు అదిసరిమైన మాటకాదు. పనిజా డు ముకేష్ 

ఫలానా వస్తువును చేతుననిసంకల్పించుకొనియే వస్తువును సృజిం చుట యనకుభ ఎ పిద్ధక్ష 

“కంచము చేతుననువాండు అందుకుం దగినసాధనముల  సం్యగ్రహించుకని. వస్తువు 

జేయును. మంచము చేతుననిసంకల్పించుకొన్న వాండు చావికిటినన 1 పకకకి ములను ' 

. (గహీంచుకొనును. “స ఈక్షకలో శాన్నుసృకాయితి”= అన్నా లో! ముంను క 

.ఈను., అన్. మదట నంకల్పించినళే గాత నే లోకములను. సృతం వని శ్రుత దన్న 

i క తగలదు: 'భోకములనివృద్యమాన. వస్తువ్రలకుంజేకు, కనుక వస్తువ! 

“ముందు వస్తున న్రభరి కరువాత) వచ్చెననన లెను. పేరు అన్నకి పదను పదను 

యానము ల అక్షరము ధ్వనికి గుర్తు. ధ్వని అశాళ గుణము. గక = వను : 



ణ్ 

అ పగ్య ములెన న స్వర్గాది సఅముల కు పాయవములసు కర్శలరు "ేజముజణోదిం 

చుననియనుటన")) చేశర ఎలో నేమివి సేషమున్న దోయనియమాహిం చుకొననలసివదే కాని 

నుగుణపరికో భసమువ్యంగాని యున్న చేతగాని మానవ్పల కటుక పడని యుపాయమరీ 
[ 

ణీ "సే వముసం గలవని యెజుంగ నగును, 

వేడనుణయొక్క. DD 
Sia 

తేటుచుగా వేదమునందు ఊప్వుదలంచిన. విమయమునకు నూయినా ఎచ్చి 

(ఎనిషయని గరణము చేస్తి వ్శ చుట దాని వలి. కనుక నీ సేవ ఆ శర్యమును నే 

యుంచుట నూవ్కు రము, కనుకనే పూర్వ వా్గఖ్యాశల నశునరించియ్. తెలిగించితిని.. 

శాని యివే జానియ్న్నని “మేము న యుప పే, వ్వగ్గ పని యుద ఇ 

త్సర్టమును దీనిలోం గనం బడని దాము. సకల వేదములు జివతేములు. చేసికొన్న 

తరాషతం -గాకకులతోని ఏమర్శికు కుటు అ రసూల నెలను. ముమును గడ 

ఫి 

స సంపుుమున మా తెత్చన్సుము. వె డిందుము, | చ షై] 

(పౌవస్హణము కంక సీటది సా కా? a)’ అయూావదు ఒర సస్టితి స 

మంత భ్ మే "వేదము, (బొహ్మాణము జీను మున బదిదు, అము అందుక టే 

మాణములు మూడు దూపివారు. ౧ వ్యాకరణ భావ్యళశా డు సీనమునకు జా 

వారణము లిచ్చుని పుకు, అన్న మళ వునోహితం - ఇపేత్యో కెవితాష - అన్న 

ఆయాహి - శనో జేపేర 1 ఖ్స్టయే- అని మర్యతభాగముం) ఘు: శై ఉగ౮ాహాకించినా 

గు క్లాసీ (భావా ముల మువధునాహారంకు బేర, (ాహ్మాణములు బా స్ప 

కేన మయితే (ౌహ్నాణముల నుజాహాచించి యుుంచిగు కను (స వ్మాగాములు 

'వేద మనం బకవ్రు అని; ౨ న్యాయ భౌమ్య కారుడు  నొవ్మాణ వాక్యములను 

లోక భాహోజాపారణముగా నిచ్చి నాడు కాని “తేది వాక్యముల [(శీంవ నుణాపారిం 

చలేదనియు 3 వ్యాకరణ సూత్రశాసడు పాణిని- చతుర న్జై ఒవూుకరంి ఛందసి- 

అ పాకి నూ ౬౨ న్యూతములలోనికిో ద్వితీయా (ౌవ్యాణే” అ పాక సూతం 

లోనుండి _వాహ్ముణే, యన్న పదను అనువర్తించుచుండగా మజుల తర్వారీిస్యూత 

ములో ఛందసి- అన్నపవమేల | పయోగింపస వలెను, కనుక నాతని మతమున (బా 



౧౮ 

హ్మణము ఛందస్సు కాదని దయానందులవారి విమర్శము. ఛందస్పని చేదమునకు -. 

బలుసార్టు పాణినీయములో. _బయోగములు కలను.  ఇందుం గడపటిదే కనను. 

యిన యుక్తి ర ోపఫ్రురాణ (పోకేమ (_బాహ్మణ కల్ప్వేషొ అక పా'సూ Cox 

లో= పురాణ బువులచేం జెప్పం బడిన పురాణ కల్పములందు! అని యీనూ(త్రా. 

క్రమును బటి (బాహ్న్మణమ్వులు బుమలు రచించినవి కాని [బహ చెప్పినవి కానం 

మున వేదములు కాచేరవని తా॥ అందుచే (బెాహ్మాణములు పౌరుషైయములని 

-ఈ విషయమున నాయభి పాయ మిట్లు--- (వావ్మాణములు పూద్రధాముయ. 

వ్యాఖ్యానములని విద్యారణ్యుల వారి (వాతలో “ సర్వవెద గతాని (వాహ్మణాని 

స్వాభిహి తే2 నై దార్జ్యాయ బుచమె వోడావారని ౫ అనుటచేత ; యౌవన 

ములు ముం ్ర వ్యాఖ్యానము లనుట నిశ్చయమెం. షా pin క SE న me pa wee జు le 

iis PD i 

హక 

కాని “మంత్ర (వాహ్మాణ యో స్వేద నోవు కత్వం” జ ని ఆపస్త 0౦ వాత. 

కారుండు (బ్రొవ్మాణములను గూడ చేద మన్నాడు. వాడుకలో. గూడ వేదములని 

యే ఢసిద్ది గాంగలదు. పాణిని యన్నట్లు (బు హృణము ఛందస్సు “కాక పోనిండు.. 

కబిచమేనోదా హరన్తి”యని విద్యారణ్యులవారు అన్ని వేద మంత్రము లకు బు 

_ క్కు. అన్న పేరు పెటి నందున _బాహ్నృణములకు బుక్కు. లన్న Ek లేకపోనిండా.. 

2 (ాహ్ముణమునకు పేద సంజ్ఞా వచ్చుటకు రాక పోవుటకును "వేద పదము యొక్క 

i యర్ల రము. ర వసర్మంపనలంం యున్న దీం 

a 

చానీకి వజ్రము శ చెప్పినాండు. . విదధాతువ ఇంకొకటి లాభార్ధకము గలదు. డ్డ 

పటి. ప్రక్షయున ఆప్థలములకు. అలౌకికో పాయలాభము నేదమునల్లనే కలుగునుగనుక్ష 

వేదసంట్లై. కొవచ్చునందోను. 
చే 

జ్ - య్ 

a నమ మొ పతకము రళసమ తే మొదట. హావ క క్షా న్న దటిపత సర్వసమ్మతేము. (ద శ్రవలై క్షు 

కూప్రముగానే యుషులక “వేదము. గోచరించెనని బుషులు .తమభాషలో నాజ్ఞానమున్న 

. లోకయుసికుర్వుకటి టించిరని. యనవచ్చున FE హ్నాకు స స్వంతభామయొకటి లేధు 
mre 

టి గనక (భుమి) కూడ! దన సమాధిలో జెవి కీన్ శాన 
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వాగయుచున్నాననుచుం దధనభాప యరనిక్కుగనుక ఖుగాను అరబిగ్భావలో 

వారీనినాండు. | కీస్తుబువీ'సాడ శబ్ద్బమేదేవుతు అనితనభావలో బై బిలువాసినాండు. 

అతనికిని దెవుడు జ్ఞానయాపమున( (బినాదించిన విషయము నే శీష్యులకు బోధిం చెను, 

కనుక బువి. యీభావవాండయితే ఆభావలో వేదముండును. మన వేదబుషులు 

గీరాషణభాషమాట్టాడువారు కనుక గీర్వాణ భాషలో వేనమువచ్చినది. రానురాను 

ఆభాషమాటణి సంసా శ ఛాషవచ్చి వేదభాష తెలియని కాలమున సంస్కృతములో 

చానియర ము చెప్పవలసివచ్చెను, బ్రపుడిదియు దూరమయినవారికి బేశభఖాషలోం 

| (బకటింపబడుచున్నది. ఆం|ధులకొటకాం థమున వేదము తర్ణుమా చేయుచు న్నాము. 

(సకృతేమనుసరింతము. భాషలు వేఅయ్యును పదార్థము జ్ఞానరూపమే, అది 

యొకరీతిగా నేయుండును. వృతు.ము చూ చెట్లు = (టో = వేడ్ = గొచ్చూ! అ త్యాదిగా6 

బదములు వెజయ్యును పదార్ధ మొక-శే. పదార్థము జ్ఞానరాపముగా నే మనస్సున 

గోచరించును. తరువాతే వస్తువు లోకమున గోచరించును. వస్తువె పడార్గముకాదా 

యందు నేమో! వస్తువులు లోక మున ననంతేములు అనంగా- చెట్టు అన్న క్ఞానమొక చు 

యయ్యును చెట్లు లోకములో ననేకములు. అ'నేకరూపములు, అనిత్యములును. శబ 

మును అరమును నిత్యములు, పదములలోం బౌర్వాపర్యము (= ముందువెనుకలు) 

మారవ ద్వునుగాని పదములోని యశ్షురములు మారను. కనుక పదము నిత్యము. దాని 

యర్గమును నిత్యము. వాటిముందు వెనుకలు నిర్గారింపజాలము. కనుక రెండును 

అనాదు లే, నిత్యములు. ఇదియే శబ్బ బవ్మావాదము కూడను. 

దీనింబట్టి (చావ్నాణములు ఛందస్సును, బుక్కు_ను గాక పోయినను వేదము 

లని యలవీలువంబడవు 2 అన్న విషయము నిరారించుటకు నావాదమిది. 

క్ట థి 

(చాహ్మణములు తపస్సమాధిలో జ్ఞానరూపముగా గోచరింప లేదన్న నిర్ధారణ 

కుందగిన. నిదర్శనములు లేవు. అదికాక కల్పసూ[ తాదులకు వలెను గ_ర్భఫలా నాయని 

_ వాటిలో నుల్లఖము కానరాదు. కనుక పెౌరుసేయమనుటకు సాధనములేదు. జ్ణాన 

ము (బహ్ముస్వరూపముకనుక త దూపమున బుషులకుం దపస్సులో గోచరించితే వేద 



'యములకు స్వతః [పామాణ్యముళేదు. (బ్రాహ్మణము అపొరుషేయము కావున 

స్వతః నాం. 

ఎ అపౌర్తుపే పేయ మనిపీంచు కొనవలెనని తలంచి పూర్వూబునులు రచించి పేరుపెట్ల 

మోస ము చేసినారందు నేమో * *టెయిన పుడు మం|[తేభాగ మయిన బుక్చంహితే | 

Ca 
PD (బ్రహ్మివల్ల నె సంహీతేలు నచ్చినట్లు ప్రటీవలవారు పాణిని - న్యాయ భామ్య కారుల 

| మహోభ "ప్యకారులు (వాసిన (వాతలనుబట్టి ని ర్గయింతుమంశు ఆప స్తంబుక 

"(్రహ్మ్ఞాణముకూడ చేధమేయని నైకినడెల నన్మురాదు: న హంయముో స 

లు మర క్ర వా ఖ్యావములుగాం దర్యాతి సృష్టిలో (బ్రహ్మ ప్రసాదించినవే యనుటక్ 

మరద 

స లేదని ౨, అభి ప్రాలున్లినా నైనా? 
తు 
me ఫన్ 

we 

ల © 

“క Ma: 
EE నోస్ 

నామము చెల్లును. తేపస్పులో గోచ
రింషక లాకికజ్ఞూన ముల

ో గోచరం చి రచి
ంవంబ డిన 

కల్పసూ (తా దులు పురాణములు, కావ్యములు. పౌరుషేయములగును.. పౌరుష 

'అట్లుకాక (బాహ్మాణము రచించినవారి పేరు = పెట్టి తె దానిగారవము పోవున 
ఉచ ne 

యజుస్సంపహితే - సామసంహిత అభర్వసంహితలు కూడనట్లివే యేలకారాదు. వ 

నకం హిత రెండవ మంట్రములా 

న 

we (బవ్మావల్ల వచ్చినదందురా ? అట్టయి'ే (చాహ్మణములు క 

' 'ఛాధకమేమి. * కనుక దయానందులవారు చెప్పినట్లు (బాహ్మణము వేదము కాద : 

వాదము. చేనంగీకః రింపను 

 జరమేధయాలళ మేధ---గో మేధాది హీసాబహూుళ ములగు బావా ౯ మ్య 

పషకువధలను | మావఎచోకాలము: నకం సరిపజలేదని (బాహా స్రములకుం (బామాణ్యక _ 

“చట్ అన ఆపై న. | ॥ 

"7, చేకమం్రమనకమ్మా వాతము నర్వచాప్ర మాణ్యముండునా? ఒక పుడు -డ్లా? 
శాం 'చేశసాలపరిస్థితులనుబట్టి నశించును. పునపద్ధారమున వ 

బం మ | 
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(వామాణ్యము చాండువిభాంని కొందరు బా స ళంరస్తుదు న్నారు 

ఒకటి విధాయక తా_పామాణ్యము. రెండవది అనుస్టాపక తా(పామాణ్యము., 

మొరటి (పామాణ్యమశే యుండును. _రెండవదానికి 'దెళ కాలాదిపరిస్టితుల (పతి 

బంధము కలిగినపుడు అనుభ్లూనము నిలిచి పోన్రును. వేదములన్ని యు (బమాణము, 

లని యంగీకరించిన పెద్దలే కల్యారంభమున “ అశ్వాలంభం--గ వాలంభం-_సన్యాసం 

పల పె కృకం”---౪ఇ త్యాదిగా నశ్వ మేధాదులను మానుమనిరి. వేదమందు([బామాణ్యా 

ము లేకపోవుట చే నిలుపలేదు. అప్పటిసంఘమునకది యిష్టము లేదనియ. కనుక 

సంఘపరిస్థితియ మార్పులకుంగారణమగును. సన్యాసము శంకరుండు. పునరుద 

దించెను. 

సహగమనవిధి- క్రీపునర్వివాహవిధి- (ప్రై లకుపనయన వే దాధ్యయనవిధి 

యిశై పూరషకాలంనుంచుండేడివి. ఇంకొక కాలమందాగినపి- మణలని పుడు స్ర్రీపున 

ద్వవాహము పునరుడారము వెందినది. అకు పశుయాగములు బుద్ధుని కాలమున 
C౧ థె 

నాగినవి. 'దెశ కాలపరిస్థితులననుసరించి మార్పు చెందుట చే దాపికింగల విధాయుకత్వ 

(పామాణ్యము పొదు. అనుప్రాపక తె ప్రామాణ్య మె పోవును 

ధర్శమునకంం బరిపాలననుబట్టి యుగ వ్యనస్థనిర్ణ యము చేయువుని మనుస్న్ర 

తిలో ర యని చెప్పబడినది. కనుక సూర్యసిద్ధాంతములో“ 

ఏన కృత (కె కాది పమాణవ్యవస్థ. గ్రహనతు'ైాది గణితమున శేయనవలెను. అట్లు 

కానపుడు ధర్శవ్వవ స్టకు "లుగా ధిర్మశాస్ర్రమగు మనుస్మృతిలో “ “రాజు ఇట్లు పరి 

పాలనచేసి తే కృతయుగము. ఇట్లయి తే తేత. ఇట్లయితే ద్వాపరము” ఇత్యాదిగా 

రాజపరిపాలననుబట్ట యుగనిమాపణ మెల చేయును 9 పరిపాలనము పర మేశ్వర[ వేరా 

 అముననుసరించి మారుచుండును. ధర్మము దానిననుసరించియె నడచుచుండును 

మనుస్ఫ్భలి ౧౨వ అధ్యాయముచూడండ, 

ఒక ప్పుడు 'ధర్ముమయినదింకొకపుడు. అధర్మమనంబకంను. అట్లగుట ధర్మ |ేరక 

. మగు మనోభావము మారుట చేంగాదుం బాహ్యా క్రియలో ఛేదముండుట చేతనే - -పురా 



౧౯ 

ణములు పథీలి ం-చినచో నిందుకుంజూలయు దాహారణముము దొరకును. చానివిమళ్ల 
ton PPO sr baht ii TR MeN Adee Sa 

కిది తావుగాదు. నాదృప్టిలో వముంతములలోంగాడం బాగుపేయములు కనః బడ 

చున్న వంచదును, 

న 

అకారిత. ఇంద ఇత్యాది ౭30 బు్టాదాంధ మం(త్రమున కృష్ థాతువుతో 

కో అకారి రి” =వచవేయంబజడెను అన్నమాటే చెబురు. మర్మత్రక ర రచేఐారు. మం 

౧౦౨౧ ఎం బుక లో రండవ వ) ఇమంసోమ ర ర తే జూతవేదసే రథమివసంమహ
ెవో 

అని రథమును చేని సినబు చేయుచున్నామని తందు:గలదు మేమ అన్న పదమునక్తి. వ 
న్ 

నేచెప్పినదగ్గము కాదని బాగుచేసి యలంకరించుకు యందు ₹మో; అట్లయ్యును క్ల 

'దుగొంతపునవ కార్యముగలద నుటకు సందియముండదు. ఇవమూం తేవాచం వస్త 

యన్న ఆయవోరధం నథీరణ స్వపాఐతక్షషుః॥ ౧౪౩౦ బుక్కు దీని నుర ము ధాత. 
ou ల స్ 

ముసనుసరించి పు సకమున Ro కానిదాని సరసమెన య ప 

“pe 

త్వా = =  నీకొజుకు రమే మము ఒకవిభ క్రికొకవిభ క్రి వేదమున బలుకావ. . 
Rs i a 

గలదు. అభ వా నిన్ను గూర్స్సి "దేనిరియనియు. నర్థము చెయవచ్చును తక్షు= చెక్కు. 

డ _ అవయవములన్నియు నెవరో చేసీతే పనివాయహూర్చృంమ. అన్నింటిని జెకి'- కాజ 

ఓయన్నీ! గాయత్రీ ఛందస్సుగల్లినద
ి, కొత్త దియగు సీసూక మువేత స్తుతింపయణకి 

వా(డవై యని యిస్ధమ్ము (కొత్త తదనుట చేతి. బూర్వమిోా బుక్క. లోకములో శే 

“లెను. "అదిసృష్టిభోనిదయ్య నా నూతనశ
ోబము చెల్లదు- ఇట్టివి సలువోట్లం గల. 

Es గ 

కావున న బుషులు డ్రా కే త్లగారచించిన మం ్రమాల్యతాడ నున్నవి కోరుకున్నది. . 

Deeg yg ne 
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ధల సై తృీగాలనిఇెట్టి పట్టేనవ పచ్చ. యానా శ్రగములును అట్టి వేలకావు? 



c౫X 

_బాహ్న్మణములలో పమ్వధలు చెప్పంబడినవిక డా ! హిఎసా పాయమయిన 

కర్భ పవిత్రపేదమునం (బతిపాడింపబడెననాట లజ్ఞాకరము  అనికొందటు వాది? 

తురు. 

అవును. పళువధకలదు. |బాహ్న్మణములలోనేయేమి ? మంత్రములలో నా 

నూచన లేదా ? ౧౬౫౫ (ఆం ధబుగేద) ఈర పుట! యేవార్వు తేపచనం సం 

ఛభరంతి- అని చంపీన యశ్యమును వండినట్లు కనంబడుచున్నది. ౧౬౬౧ యె 

గా_తెదన్ననా పచ్యవూనా- అని అశ్వమాఎసము వచనము చెసినట్టుక లదు. 

౧౬౯ గా(తాణ్యసీనామిధూకః_ కతి తో నశ్వావ యవములఖు కోసినట్లు కలదు. 

కనుక మం(తములుకూాడ హింసాబహుళములుకేనుక నవి ము వేదము కాదనవచ్చు 

నమో ? 

వేదము “నహింస్నాత్పర్వా భూతాని” అని అహీంసావాదియె యున్నది. 

కనుక యాగములోహింస హీంసంగాయుడిగణింపంబడదని (ప్రాచీనసిద్దాంతము. 

అదికాక “అధర” మని యాగమునకు నొకపదము తేజుచుగా వేదమునందు 

(బయోగింపంబడును- దానియర్గమును భామ్యకర్నలు అధ్వరము = హీంసలేనిడి 

యని (వాసిరి, 

కావున నొకపుడు విషమవుతమయినటు హీంసయు నుపకారము కావవమ్చు, 
౧౧ 

ను, ఒక వ్యక్ కి బాధకలిగినను సంఘమునకు డానివల శ్షేమముగలప్పుడు ఆహింన 
ఏ Tn 

హింస క్రిందనెంచబడదు. తిమ్మిరిరోగము శరీరమున గలిగినపుడు అన్ని తో(జురకలు 

వేతురు. అది నొప్పిని తతాా-లమునం గలిగించినను సిరమగు._ నారోగ్యమును 
> షు 

శరీరమునకు గలిగించుంగాదా | 

లోకకంటకు లవధ పాతకము కాదని ధర్మసూక్ష్మములల్లొం జెప్పంబడినది. కనుక 

నీ పశుహింసవల్ల లోకమున కేమి శేమముగలదో? లోక సామాన్యమునకుం 'దెలియని 

లోక శే మోపాయమును వేదము చెప్పుననిక దా! చేదలక్షణము చప్పంబటెను, 



౧౬. 

కొండలు పాశ్చాత్యులు పాచ్యవిమర్శకులుం గూడ పూర్వము హిమ పథ 

యము ఉత్త ర (ధువమున గలిగినపుడు _బాహ్మణములు రచించినాను ముమలనుచు 

వు. సో (| ॥ చ యం నలల న. య య యు Cn LU ల టీక క ET EEE 

మజేచెట్లు చేమలు, సస్థములు, లేనందుననపుడు మాంసాహారమే యలనడి యిట్లు . 

mm ree a 
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గక్షులకు విధించి "దేవతా ప్రీకియని కల్పించినారందురు. దీనినివిమర్శింతము---- 

డ్ a శ్రర ధువముందు! [బళయము గలుగవచ్చును. అర్వులు వటి యిోరశొ' 

న అన్నందుకు? (బమాణము లేదు. మణేయు నా (చాహ్మణములలోనె యాగ 

| వస్తువులలో సర్వధాన్యములు ఫురోడాశమునకు. జెప్పంబడినవి, యజుర్వేద పథమ. . 

సంపుటమందే చదువరులుమాడగలరు. ధాన్యములపిండితో "నే పురోడాశము చేతురు. . 

పశువ్రును గట్టుటకుం బలువిధముల స్తంభములుశూడం జెప్పంబడనా. చెట్టులేన. 

ప్పుడు యూప స్తంభములెట్లు దొఆశెను? 

కుపయోగింప లేద ందును. 

ఇతర "కాలములందు మాం సభత్షణమున్నట్టు స ఎతుూలందును బురాణ న. 

లందును గలదు, (వాద్దములందును గలదు. (పత్వేకు ముగా లోకాౌనుభవము న 

గలదు. ఆ మాంసమన్నీలో హూోోేమముచేయుటవల్ల జనించిన పొగవ్యాపించి లోక. 

మునశేమీ శ్నేమమును గూర్చునో పరీక్షించి చూడవలనసియున్నది. అడియును అమర, 

[(తములతో నట్టు చేసిమజీయుం బరీశ్చీంచ వలసియున్నది. అలాకికోపాయబోధకమన్ని 

॥ వేదలమ్షణముగదా tt 

ఇదిట్లుంచి యింకొకవిధముగాంగూడ 'విమర్శింపవచ్చును. విషయవిమర్శ 

కును వేద లికినిగాను "వెనుకనుదాహరించిన మంత్రములను జూడుడు, 
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వ ay . (సై ఇళ య. 

(గ) గుక్తులో గమారుతమని” ఇల్లవ్యస్రుముకప్పుకొన్లి మ్మో తమ్మ పపించి ల 
వరము కురియునని ఫలము కలదు. వందు. బశువభ లేవు. వస్టిసలమన్నిష్ణ ఉప్పుడు 
వర్రములేదందురా ? kx 

4 శ 

En 

గ) గాయత్రి యన్నది. ఒక ఛందస్సు... దానిశిరస్సు 'ఖండిరచునైది 
వషట్టనుమాటయే. డానికి రసము కారుట. దానివల్ల పశు వ్రులుపుట్టుట. ఆపళువు 

నాలంభనము చేయుట -చెప్పంబడెను. పాపశాని గలుగునని యనణబడెను. మనమను 

కొన్న పశునులుకాక వేదమెడ్రానిని బశువ్రుఒని వర్తించెనో ! 
౯ 

(బృ ఇంమండు వృత్రునిళిరస్సు శ్లేదించితే గోవులు పుట్టినవట ! వృతుండే 

రూపుండో ఆహాపములే పశువులు కూడను. కోతకూడ గాయ తీశిరస్సును ఛేదించిన 
'దెట్టకల ల యో అట్రకతి తోనే యేమో | 

( చ) సువర్భానుండ నే యసురుడు సూర్యునకు జీకటి గలిగించినాండు. 

ఆ చీకటిలో నుండి పళువులు వచ్చినవి. అంక చింకట్టనే యసురులని వర్ణించె 

నేమో! తిలక్ పండితు ల్లు యభి పాయ పడినారు. _పశువులంశు చీకట్లో, 

'మేఘాలో -కావతెను. మేఘార్దము వత అన్న పదమునకు థాప్యకర్నలు (వాసియే 

యున్నారు. ఆ చీశోటిలో నుండి నల్లనొ త్రై పుటినదట! _ దీనింబట్రి గుహయన్న పుడు 

మేఘములు, చింకట్లు తాత్పర్యము చెప్పవచ్చును. గో శబ్బమునకు ఉదక విందు 

వులు, సూర్యకిరణములు అనుఅర్షము కలదు. చేవతలనంగా సూర్య కిరణ ములకు అర్హ 

ము గలదు. ఇవి భావ్యుకర లు [వాసిన యర్షములే! ఒకొక; చొట నొక్కా 

క్క-టిగ (వ్రానినారు. ఆయర్టమే సర్వత్రా చెప్పితే పశునధ వేద తాత్పర్యము 

'కాకపోవునేవో యనియు నొక విధమైన వివర్శము. ఈ మతేమున మాంస భక్షణ 

ము మానవులకు సహజము కాదు. దంతము లిచ్చిన టేవుడు శాకాహారమే విధిం 
చినాడు. పక్షులకు జెక్క-లిచ్చినట్లు 'తెక్క లివ్వ లెదు కనుక మానవుల కాకాశగమ 

నము సహజము కాదు. పులులకు, సింహాదులకును గోరలు, గోళ్లు ఇచ్చినటు మా 

నవలకు. చెవ్ర( న్వ లేదు గనుక మాం౭సా హారము మానవులకు సహజముకాదు. 
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చేశ కాల వ్యవస్థ ననుసరించి మాంస
ాహారము వచ్చియుండును. సహాజముకాని మాం 

సాహారము దేవుండిచ్చిన వేదము విధింపదు అని అను చున్నారు. 

చివర సంపుటములో మాయభి(పాయము స్పవ్వీకరింతుము. వేదశెలి:._ 

మ్మూతము వెస్పవలసిన దానికి మాటుఠూవేచ్చి చెప్పునన్నది మామతేము. 

os ఇక అలభేత = చంపవలెను అని సర్వత భాహ్యములలో ర 

"కలదు. లభధాతువునకు లాభముకూడ నర్థము కలదు. 

“వాయవ్యం _ శ్వేశమాల భేతపశుకామః” (౨లప్ట ౧|పవో J 
" 

అన్న భాహ్యమున విద్యారణ్యలవాే ఆలశేత=స్పృ కేల్ (=ముట్టుకొనవలెను. 1 

.అని' స్పర్శార్ధము (నాసినారు. కనుక అర్జములుకూడ సందర్భమునుబ్ట్టీ చెప్పు 

టకు వీలుబడును. 

ల అయిశే పశువులను జంపుపతుమున భక్షుణమునకు(గాక యిం 'కేమిలాభ 

మందులేమో | 

ఆమాంసము భూమీ పె పెచేసి"కే సస్వములకు ఎదువగునేమో ! అరసమునే. 

సూర్యకంమాలు (డదేవకీలు) భుజించి తే లోక శేమముండునేమో ? అట్లను క. 

౨అష్ట  ౧(ప్రపాక ళ్ 'నువానరానుకు”
 అన్న మంత్రములో “తర్త వ. 

(| క “ అజూతాఓమధయః” “అజాయన_ "షధయకఃి” = అనుచోః 

ఎపశుమాం౦సాఈ హారామమువల్ల భూమి 
విస్త రించి ఆఊూవథ్రులు పుట్టినవన్నం: ద 

"నం చవిశకి క్రి 'పూర్వబ్యుషలు క కని ఇట్టినారో యనవలయును. 
. 

న్ er మనము! స వాస్తవ త్రము తవల్ల నిపుడు ఈసామ(గితో నింతస్థతమ | 

సై " అట్లుకురిపిం అచినారు అని రసాయనశా ప్రుపేష 

YH ఖ్న 



౧౯ 

కనక , మంతసహితమయిన యూతం్యత్రసంపుటి  కాఫలముండవచ్చును' 

బుషు లేనిర్మించినవి కానిండు; మోసముచేయుట కవసరమువారి కేమిగలిగినది? మాంస 

ములలో ఫలా నామాంసములుతినవచ్చును. ఫలానావితినరాదు. అని ధర్మ శాస్త్రము 

లలో నీరాఘాటముగా బుషులే _వాసీయున్నారుకడా ! 

విమర్శాంతమును గలదు. పురువసూకమును, మంతపువ్పమును వైదిక 
మతమునంజూల తీటుచుగానందరును గృహ వతాదులలో వాడుదురు. ఆపుకుషసూక 

(4 గ ర్ న మున 'దేవాయక్ఞ మతన్వత వసన్నొ అస్యా సిదాజ్యం (్రీష్టఇధ్నః శరద్దవి॥ నపాన్యా 

సన్సరిధయః |త్రిస్సప సమిథః కృతః దే వాయద్యష్ఞ ౦ తన్వానా అబథ్నన్పురుషం 

పశుం తంయజ౦ జ రిప్. వాత్యున్ పురుషం జాతెమ గతః "తేన దేవాలయజన 
ఠా యా , ఎలి 

సాధ్యాబుపయశ్చయే త స్మాద్యజ్ఞాత్సర్వహుతః వ. పమళూన్ 0 స్తాగ్రంళ్చో 

వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్లా/మ్యాం శ్చయె. = దేవతలు యజము చేసిరి. వసనరు 
౧ ద ——_9 

"వేనేయి, గీమ్మర్తువే హోవమునకు సమిథలు(=పుల్లలు) శరదృతు వే హవిస్సు. (అని 

గా చరుపురోడాశాది) - తంయజ్ఞం (ప్రావృషాపోత్యున్ = వర్షర్తు వుతళో 

దడిపిర. * (అధర్వ వేదమున)  “బహి౯షి” అన్నపాఠము లేదు. “పావృపూ” 

యన్న పాఠమున్నది, అబే సందర్భశుద్ధిగానున్నది. _తమయెదుటంబుట్టిన (విరాట్) 
పురుషుని (పశువ్రుగాంజేని నీళ్లతో యజ్ఞ పశువ్రనుదడికి పినట్లు తడిపిరని తా!) ఇట్లు 

నరమేధమును. దానితోనే 'జేవతలు, సాధ్యులు, బుషులు యజ్ఞ ముచేసిరి. అనిచెప్పుచు 

పళూగ్ స్తాగంశ్చేవాయవ్యా నారణ్యాన్లా మ్యాంశ్చయే =వాయవ్యములు అరణ్య 

కములు, (గామ్యములగు పశువ్రలను జేసిరి. అని దానియర్ధము, 

ఈ యజ్ఞ ముపూ ర్రియయిన తర్వాత నందలి పృషదాజ్యము( '=మిగిలిన నేయి) 

తోలుశువులను జేసిరన్న ౦దునల్ల నీయాగము కాలమునకు. బళువులు లేవు. ఇట్టి 

యాగమే బుషులు చేసినారు అన్నప్పుడు. మాం సమేది? పుల్లలేవి? చేయియేది? అట్టి 

భావనా యజ్ఞ మును వేద ముద్దేశించి యున్న దేమో యనవచ్చును, స మటీయు బకు 

. తం్యతమున కల్ప సూ తాదులలో ఆరణ్యకములు, (గామ్యుములు నని. పశువులను 

యాగమునకు: రెండు తెగ లనియీ యుదాహారించిరి 



| శౌత స్యూతములు (వాసిన 

జవాటీవల్లి, జేశో'పృ ద్రవము Xలిగి నట్లు వముళూచికము మొదలగు వ్యాధు లంకురించి. 
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౨అన్ట్ర ర్యపపా ౬అనువా ౨పనస భాహ్యము చూడండి. యజుర్వేదభాష్య. 

ములో- వాయవ్యములన్న పశువుల నేలచెప్పలేదో ! [ 

వారికి చెలియ లేదేమో! పూర్వబుమ 
లెరింగి యట్లు 

వాయువులో. గూడం గొన్ని జీవజంతువులు కలవు: కై 
చేసిచదేమో? అ నవచ్చు ను.' 

“నట్టు. ఆశాప్రువేక్చ లు. చెప్పుచుగ్నారు ఏ-హాూమము ధూమము వల్లి నేజంతువుల్తు 

'వాయవులోనివి నకించునో మానన సామాన్వమునకు. చెలియదుగాన దాన్నే 

నమ్ము వోమము లుపటేశించె నననచ్చును. కొన్ని గోగముల యుపశ మనము కొన్ని 

పొగల, వల్ల జేయుట కలదు. వేపాకు, గుగ్గిలము మళూచిక వ్యాధికి బొగ వేతుకు 

మం ఇంతేకాదు: ““షార్వా పి పీట్రంత మేఘముపదూళ్లకు వర్ణ ంచు” నన్న సామె 

"కిద ఏ మేఘైమునే వ కుప మానింాను. "వెదమున( బెఫి ప్పిన “పశువులు మేఘుముర్త 

“కోతకతులు, ఇం| దుకు 'యాగక్షర. 

వులు. గుహా. మేఘము. అను శాల్చర్యుము నిజమేమో! నిఘంటులో న. 

యాస్కుడు జామ ష్ న సము.” 

“ వీమర్శింపవచ్చును.. ఇపుడు. తత్త _త్హమిధమిద్ధమని . నిర్ల యించుటు దు చ్రటము. 

-ఇకనొకవిషేయము విమర్శించి. యుపోన్ధ్రాతము. 'ముగింతును. వేదము. 

“గించి  అమ్మవేయంచి"స నుల ఎభము ' శేయుటవల్ల వ్రేలు We గూడ కు 
ప. 
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అందుకు నాస కూాథాన ము: We Wg 

వింకే సీసము పోయమన్నారుగాని చదివితే పోయుమన లేదందు నుడీ క్హా 
వేదములో వారుచదువుటకూడ దని యొక్క-వాక్టిముతీనీ యెవరయినళయ్యావి తేనాపా , 

దము మార్చుకొందును. పొరుఘేయగంధముల (వాతేలు చేశ కాలమే ల్తసకునకేంచి 

యుండును. నమశ్శివాయ నమో నారాయణ అను మంతాలు వేదముల శోక, p 
హో అల న. లో 

జ్. ల 

శీవమజాబార్యులు, రామానుజమ తాచారుర్ణులు పంచములకు6.గూడ నుపబేశింప 

వచ్చునని, వారు డపీం చవచ్చునని యిదివర శెన్ని శ తొబములనుండియో సిద్దాంతీకరించి 

చెయుచునేయున్నారు. కావ్సనం చెనిగి; -చినచేనుగాని, (పకటించిన వినయో శ్రమము 

వారుగాసని తప్పుచేయ లేదు. 

కాక ఆంధలోకమున మాసేవ విధివిపితేము గూడనందుసు. ఏమన: 

పురాకల్పేతునారీణాం మాంజీబంధనమివ్యు ల! అధ్యాపనంచ వేదా నాం సావి తీ 

చనంతధా! యని మాథపీయమం బే శాతాతపవచనమున్న ది. గోభిలగృవ్యామున 

దుహి తా మేపండితాజాయేత ఇత్యాదిగా స్రీ యు పనయనవిధియున్నది. ఆశ్షలాయ 

నగ్భృవ్యాసూతేమున స్నాతకసంస్కారమున చందన లేపనమునందు శ్రీలచందన 

సంస్కారము  వేరుగానిమావించినాడు. ఉపనయనమే లేకుంకశుస్నాతక మెందుకు! 

బ్రదంతయునా| పక టించిన “వివావాతత్య్ట” మనుగంథమున విపులముగా జర్చింతిని, 

ఇచట. అవిమర్శకుం దాన్ర లేదు. 

ఇంకళూ దుల విషయము. '-- 

ధర ఎ త్రుములలో కూ దులకుపనయనము చెప్పనిమాట నిజమే, కూద 

శబ్దమునకు నోకముకలవాండు అనిలిం గాభట్టేయము వ్రుత్స తి (వానియున్నది. దానిం 

బటి యిపుడెవరు .శూ(దులో (బాజ్జులు నిర్తారించ నరులు. కాలానుసారము 
ల Ey డు బా 
ర్నకోగనుములున్న వంటినిగచా ! నమూ డాయమతిందద్యా్నా తేని జానముశూ! దున ధర్మ శాస్రుములున్న వంటినిగచా ! నళ్య్యూూ నాని క్ష (8 

కుప దేశింపవద్దని కాన్ని (గంఢ ములుగ లవు నమస్క్మా-రేణ మం(ఆణ పంచయజ్ఞాన్న హో 

యే త్రీనియాజ్ఞ వల్కు్యండు- శూ దులు ననుస్కార మంతముతో పంచయజ్ఞములు 
ఖీ 



షా 
విద్రావకర్చంము. బలిహారణము, అనగా వె శదేవము. ఇవి పరస్పర పి 

| యజ్లోప వీతేములతోః బరిఎపవతెనని వేదమందుగలదు 

ప 

. దని తాత్పర్యము అందువచ్చును. 

| అన్న శూ తాధకరణము” లో వేదాధికారములేని వారికింగూడ ఉపనిషష 
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ప్పుడు  ధర్ముములయిన నంకొకస్వుడధర వ. పురాణములు pe 

న 

_'గుణకర్శలనుబట్టి జూతినిర్ణయమా? జన్సమునుబట్టి జాతినిరయమాా? ని ళ్ 

చినతరాషతక దా ఏీరుళూ[ దులు ' వీఠుద్విజులు జని నిగయమగును 1 ఆనిర్ల ర్హ యమున 

'శావ్రుగాదు. ఇదంతయు నియమపూర్వక ముగా వేదము పఠించు ఏనం ముంనఃజక 

శెనిగించినమాకు నీనితోంబని లేదు. అర్థజ్ఞానమున కందజు నధికారు లే. గ 
న 

_ శ్రీకంకరులహారు, శ్రిశామానుజుల వారునుగూడదమసూ[త్రభామ్యముళ 
గ్ర 
న 

మాను. వేదము ెలిసిన యధికారులుపచేశింపవచ్చునన్నారు. కావున మావిధివే మేన 

... ఇరవేవ్చితలు. ce గావయేచ్చతురోవర్చాన్ ” అన్నవచనము నుదాహరిం-చి ఇతి 

.శూరణములద్వారా శూ దాదుల కధికారమున్నదని వారు (వాసినందున సంస్క 

 గంధములకే యధికారము శూ దులకుంగలప్పుడు మాయాం(థ వేదము న కథక 

_ముండకపోదు... కనుక. పాఠక మహోశ యులు నిస్సం చేహముగాః - జదంవయ్ 
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(సకాశ కుల లలిపలురు. 

——* () యా 

౧౯౧౪ లో బొంబాయిలో బు్య్వేదమును ఆంగ్గములోనికిని, మహారాష్ట) 
ములోనికిని భాపాంతరీకరించి [పకటించుచుండిరి. గుంటూరులో నూతనోద్యమ 
ములకు (ప్రోత్సాహకరుడుగానుండిన శీీయుత ఉన్నవ లక్షీ గనారాయణగారు. మొద 
లగున్నే పితులము 'వేదములనాలింటిని ఆం[థభాపలోనికి అనువడింపవలెనని తీలం 
చితిమి. _ కాని అప్పుడే ఐరోపా వహాసంగామము | పారంభమగుట చేతను, బళ్లారి 
లోని (పముఖులుకొందరు ఆం([థానువాదము ఆరంభించిరని తెలియుట చేతను, మేము 

ఏరమించితిమి. బళ్ళారి వారిపని కొంతవరకుజరిగి ఆ్నగివోమెను. యుదమునాలు 

గండ్లు సాగాను.  అపిముగినీనవీదప, దినినిసాగింప మరలసంక ల్పము కలిాను. గుం 

టూరునుండి భావపురికి (బాపట్ల) పోవు న్యాయస్థానముతోపోయి అచట యీకార్య 
మును నిర్వహింపవచ్చునని ఆశకలిగాను. ఆసమయమునచే పూజనీయులగు 
మహాత్మాగాంధిగారు. మోహన వేణుగానము పూరించి చేశీయ మహాజన సభతో 
పాటు భారతజూతినంతను స్వాతంత్య సమరరంగమున కాకర్షించెను. అంతటితో 

"రండవసంకల్పము పీగిపోయెను, అసహాయోన్యమతీవ? |పచారముసాగుచుండగ నే 

(_బావ్న్మృణ (బ్రాహ్మణేతర అసమానత్వమును తొలగించుటకు వేదవేదాంగములను 
అం(ధికరించి ఆంధ్రుల కెలరకు హాస్తగత మొనర్చుట థావ్యమని తెలుపుచుంటిమి. 

కాని ఆసమయమున సహాయ మొనర్చుటకు పూనిన ఒకానొక స్నేహితుని పవ్వ్నితేసం 

కల్బము దురదృష్టవశమున కొనసాగదయ్యె. సాయమొనరు మనిన  మరియొకరు 

అశకాలమృత్యు వాతబడిరి. స్వాతం, తోోద్యమము నిమ్నోన్నతన్థాయిలలో నడుచు 

చుండెను. ఇంతలో వినయాశమమును (శ్రీముఖ సం మార్లశిర బహుళ సప్తమి 

స్థిరవారమున (౨౩-౧౨-౩౩) మహాత్ములు ప్రారంభించిరి. ఆంధ వెదానువాదము 

ఆశ్రమోదేశములలో నొకటియై వరలుచుం డెను. సత్యాగహ సిద్దాంతములోనిసర్వ 

ధర్మ సమానత్వమను ముఖ్యసూతేమునకు సర్వమత (గ్రంధములను సమానభ క్తి 

గారవములతోస్వభావలో సమకూర్చి, _ సమన్వయమొనర్చి సదాచరణతో 



౨౮. 

పవ ర్తిల్ల రిల కేయుట పరమకర వ్యముగా (పత్వత్షమయ్యెను. 
వ 

బౌద్ద క స్తవ, మవామ్మదీయ మతోద్షంథముల నాం ధ్రీకరించుటకు పూవితివిం: 

జారుతృష్ణు కన్ ఫూపియన్ శ్రవ్య కల (పబోధ (గంధములనుగూడ ఆం్రకరంద 

_దలచితిమి, 'పశుధర్శమునుండిీ దై వధర్మమున పరిణామమందుచున్న మానన కో శ్ర. 

: నుద్ధరి: ప యుగయుగాంతరముల పరమేశ్వరుడు (పసాదించిన ముహాద్రబోధములన 

| సర్వజననులభముగా లభింపజేయుట, విశష్షసందేశమని రూఢీియయ్యెను స్ 

మతములలోని కెల్ల ఆ ఆది Monn అర్యఢ" ఉను “వేదము నరాలవమూ!. 

జ్ఞానవై రాగ్యములు సర్వతోముఖవ్యాపి వ ఫౌంద,: వము శారణభాత 

ెన _పరవేశ్వారునుండి “వెలువడిన బుగ్యజుస్సామాధ ర్వ వేదంబుల తదంగ స మేత్మ 

'బుగా 'సుజోధకమగు శైలిలో యనుదించి ఆంధ పెదంబులు” గా ఆంధలోక ౦ బునక్ని 

: లభింపజేయుట పరమకర రవము. కట్లు మనోవీధిలో తొండవమాడుచున్న భౌవపకర్ణి 

'పరలకు " కాలపరిణామముబట్రి కార్భమాప 'మొందుకాలము సంఘటిల్లను. ఒకానొనె! 

శ స్నేహితుని వాగ్గరత్శేము అవలంబనమయ్యెను. చిరకాలస్నేహితులును సంపన్న 

గృవాస్థేలును "అగు శ్రీయుత ఆలపాటి చేవయ్యగారు యజుర్వెదళాఖలలొ నో 
. 
ర 

ఆనుకొని తన. కువూరుడు - వెంక టకృష్ణయ్య గా రద్యానా ౨2. ౧౨- 3తై. 
షు. 

జమించారగు శ్రీరాజామాణిక్యారావ్ర .. ఇంకటనాయగ్రీవరార్ర బవాదూరుగా! 
నో వ్ 
ees 

గతే ముకోటివకాదశినాడు తమతల్లి (శ్రీరాజా రాజలమ్మాయమ్మ బహాదూరుగోః 

బా శుక పయజగ్వోదమునకై. యిచ్చిన | సనదు మరింతే ప్రోళ్సాహమొనన్చన. . 

ళ్ ol sy 

' సమకట్టుట సంతోవ మ్మప్రదముయ్యుము. 'చాల్య స్నేహితుడు క మం తెన సుబ్బ షః 
గ గారు. 'తనతండ్రిజ్ఞాపకార్ధమై బు గ్వేదభోరమును వహాంచి కార సలోపమురాక ఏ1. వ 



2% 

రశ్టీ ౧౫, అధర్వ వేనమునకుపూనుకొననున్న ఒకానొక స్నెహితు? కమ్, -ఈ కార్య సమా 
పిక్ తోడ్చడనున్నది. అనాదిగా ఈ 'వేదమం[తముబను పండితవ చే రెణ్యులు al డపరెచి 

యున్నారు, అందుసినాఢములె న భాచపరంపరలు పండి చేత్రపామరుల కె సులభముగా 

బోధ పడునట్లు మధురమైన శె లిలో తేలికైనపదముల గూర్చి ఆ + (థానువానము 

జరుగుచున్నది. వేదవిమర్శకుల థావములును _పౌాశకుల స్వంతఫావములును 
(పల్యేక సంపుటములతో  తెలుపబడును. కతుణామయుని అపారమైన అను (గహము 

చోేత్రచే సనాతనులెన పండితులు యీఅనువావమునకు పూనుకొనిరి. బుశ్యేదము.ను 
స్కుపన సంస్కృ తాం(ధ్రపండితులును, సంస్కర లును, పురాణ వాచస్పతి ప్రిన్సు 

దాంకితులు నగు (బహ్మన్సీ) బంకుపల్లె మల్లయ్యశాసి )గారు ఆం, ధీకకంచియున్నారు* 

సామ, అధర్వవేదములను వానే అనువదింతురు. వ్యాకరణశినోమణి. బ్రహ్మశ్రీ 
రామవరపు కృస్త్టమూరి=*-సి “గారు కృష్ణయజు గ్వైదమనువదించిది. చుక్ష యజ రేవ 

మునుగూడ  ఆనువదింతుగు. యజుర్వేనమువందలి మ్మెతేభాగము కు ఆవు 
దా్నాళమ ము దగాలయమువారు అ-వ్చెౌజే న గీర్వాణమూల గరధిముల నమనడించి 

స్వరము ఏర్పాటు వేసీతివి. 'తెలుగువీవీిలో (పకటింపబడిన కొన్ని య జు ర్వైద 
|| 

మంత్రములకు (క) యిట్టు పెన "రెండునిలువగీట్టుకల స్వరములు కన్చించుచున్నవి. 

ఈ సంస్కృతే ్గంధములందవి లేకుండుట చే వేయమాచనిత్రిమి. అంతమ్మాతేమున స్వర 
ఫాలిత్వములని యఫోవా పడుకుందురుగాక యని మనవి 

ఆంధ వేద్య పకటనకు, = నివార్యము ఖై సచోటతేప్న స్వదేశీవసు వలనే. వాడు 
పున్నాము, యుద్ద కాలమగుటచే వస్తువుల థిరలు పెసుగుటము, వసువు సులభ 

ముగా లభంపకుండుటయు కొంత "ఆటంకమును కల్పించుచున్నవి. మూజేండ్రనుండి 
మురియుచున్న (పకటన అంతరాయముల చే అప్పటప్పటకి ఆలస్వుమగు చుండెను 
నాల్యమి తుడు వెంకటప్పయ్య తనతల్లి శ) నుతి కైవారం చబాలాంబగారిసేర వేద 
గంభముల గొన్ని టినిప్పిం చను. పరుచూకు వాంత వాసులు మాఅఆలస్యము: కు 

ఎంకక్, మావాయిదాలను నిరనీంపక్క వేలకొలడదిగా ధన మిచ్చి. ఆదరాభిమానము 
తో తొ డృడటచేతనే, ఈపని యిష్పుటిక్ సాధమెనది, హాదూధర్నా దాయ ముల 
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పరిపాలనాసంఘమువారు చేయూతేనొ సంగిరి. విద్యాశాఖవారు సాయపడిరి. స్థానిక . 

సనష్టివిపాలన సంఘములు. తోడ్పకుచున్నవి. ఆంధ వేవములు సంపూరి ౦ | 

సరికి కన్నియేంద్లుపట్టును. ఆంగ్రులందరును, అరంభశూారులుగాక సస్టరసత 

న్నన శాఖకు పౌర్గమి జయవారము (౨౧-౫-౧౯౮౦) మాన 

"ఊాకోక్రులో న్యాయమూరు లుగానుండి విరమించిన శ వి, భా మ్యమయ్యంగ _ 
ఇష I) 

అధ్యక్షత క్రిందజరిగినమహాసభలో బుగ్వేద్యపథమసంపుటము వెలువడెను. ఇపుడు 

| మార్వశీర్థబ॥ ౧౦ సోమవారము (38-0 3-౪ -రం) 

ఆంధధులుమూపెడి ఆదరాలిశ్రయమువలన ఈ (పయత్నము కొనసాగగలదు. = శ 

“మొదటి ఐరోపామహాసం[గామమునకు పూర్వము తల పెట్టిన కార్యక 

! వండ. సం గామకాలమున కార్య! చాపము నొందుట కరుణామయుని కార్యలీల్న య - 

గడా! ఈలీల నెరపుచున్న ఆజగ న్నాటక నూ తేధారునకున్సు త త్పెే)రత మైన న్న 

బృందమునకును కృతజ్ఞ తాపూర్వక వందనములర్చించు చున్నాను, | 

గాల ఫూడీ సీతారామశాస్త్రి 
Cn. 

ఏనయాషశ్ల మము 

28- 12-40 



1 చేదకడ శేదకుడ 
18 యరము యరము 

4 అఆను]4 

2 చున్నాసు చున్నాను 

1+ గూడకొని గూడుకొని 
9 నమ్మ 

9 విశేము 

11 గలుచుపు " గలుపు 

ల్ గృ హహము గృహము 

10 'గొట్లనవి గొట్టు నవి 

5. 'యేచుంబర యాదుంబర 

18 డక నడక, 

19 చునాడము చున్నారము 

6 నీకి నీక్రీ 
20 డగుర్యూని డగసూర్యుని 

11 పసువు పశువు 
2 చున్నాయో చున్నామో 

8 చార్య భార్య 

ఏ రిండన రండోన 

1 ననరుద నవఐరుద 
౧, 

ర మితును మి(తులను 

10 యజమాను యజమాను 

గి 
ఆనా4 

నన్ను 

విశేషము 

12 సోసుము సోమము. 

13 నప్తమాసు సప మాను 

9 సమసభుని, సమస భున' 
1 ములెన క స ములెన 

Fn 

లి హవిర్లాసా హావిర్థానా 

18 పాజనమా హాజనమా 
eo eo 

17 దక్షుణేయే దీక్షణీయే 
౫  సంజబాడము సంబంధము 

» 15 త్ళాహస్సు త్యావాస్సు 

55 17 శరీరమునకు శరీరమునీకు 
1,» శేరి హవిసు' హవిస్సు 

56 18 అగానాం అంగానామ్ 

62 22 దృష్టుండు ధ్బృ్షుండు 

72 15 నిగదిప్య త్తి నిందియవృ త్తి 

» 19 (గామవాద్ద (ామవాగ్దు 
78 9 నవరని ' 'సుపరవ 
14 10 ఆచ్చంనీ ణాచ్చంనీ 

15 5 చేయుంక చేయుగాక 
ర7 8 సీకంశు నీకంకెవేరగు 
79 5 నలయుయు వఐలయు 

» మేన్ అదిచ్చట అందిచ్చట 

ఏ0 20 సానముసు సానమును 

తె 8 ఫోతులు భృత్వులం 

81 1 కావవిశేష కావ్యవిశేష 

శ2 8 రష శేష క్షణ 
చిర్ ౬ పది దినొందు వృద్దినొందు 

901 షు అనరా మి 

7) 6 భూమ్యాళ భూష్యాకాళ 

౨ ౫ చేసు ద్వేష్టు 
92 5 మవస్సు ముప . 

» 17 మీధ్వనుంచీ మధ్యనుంచి 

96 7 వేదిరాప వేదీతాప 

97 6 పలముల ఫలముల 

104 | ధాగమప భాగమగు 
118 13 సాము స్థానము 

3» 11 చున్నాసు చున్నాను 

' & 6 ]₹2 అహెదక  అషహాదన 
రు 

119 1 నీక్ర(పదగి నీకివ్వుదగి 



కం తేసు ఒహూ 

119 18 పనురుతో “పెరుగుతో 

120 15 నూకువాప మాకుబాప 

12} 1 రతేములు మంతేములు 

164 14 (తిక ఆచత్వా 
165 9 ాకహీత జావవపూత 

చ 

41 6 బలమునుయబు ఏలఅమునకుంము 

i42 17 ససంక అటువంటి 

1 1౫ చుస్నవిన్నూ చున్ననిన్ను 

148 5 పిమ్మనుంచ పేమ్మటనుంచ 

144 గే సేతపమోప నే్యతసమిాప 
148 1) వాజ్యవుములు పాదములు 

» 13 నతుదారస నన్నిను దస్వాస 

151 2 ఇభుచేసేన ఇట్లు పెనిన 
153 19 చేలతిల జేశతల 

]15%ఓ 16 విసీ న్తము కన రము 

రర 9 కావి కాలీ 
1 1 సం స్ట సంఖ్య 

రర 4 సతోషం౦చు సంతోషించు 

"571 6 జేవని ఏమ్మ్హుట జేశ్రివపి సమ్మట 

160 17 క" స్థానీయ తీరపానీయ 
168 8 నస్న యాన నన్ను హావ 

1 n యగము బవరా “ము 

1/12 వార్ధన (ప్రార్థన 

178 17 ఇదియ ఇండియ 

1174 9 సన్నునా నన్నునా 

1» ఏ8 కెన్నికలనో లిన్నకలవో 
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రెం న్ న ల ఎ వ ఎ హస స పప సి సనం! 

గున యజుర్వేద పచుగణ ౩ తేముతేలి (శీరాజా రాజ ల మ్మైూయమ్మి బవాదూరుగారి 
నష ఇ ఎ. UC య 

జాూపకాగము రు ౨౫4౦౦ [-ల అర్చించిన దాతేలు 
1 mp 

(శ రాజా మాణిక్యారావు వెంకట హయ్నగీవరావు బహద్దరు 

జమీందారుగారు రాచూరు. 

~~ 

బబ బబ ల న NIN SII SISSON NIN INSTI IN వా ్మ స్ట్ 





యౌ, 
<A 

"న _ 

2- వనన - -- శ మో- 

గ | 
సామచేద (ప్రచురణ కె తమతల్లి ల మ్మ్ చేవమ్ముగారి క్ఞాపకార్థమై రు ౨౫౦౦ |-లం ( 

గ అర్చించిన చాతలు | 

é ౮ Y (శ్రీ మద్ది వెంకట రంగయ్య గారు, 
శ్ గుంటూరు. | 

షే, వా 





| వ పల్లీ? జ ల్ో 

స్పీక్ 
పె ru ఇల స్ కో 

—Q 

ఆంధ్ర ఎదములు, 

చానా 

9 రా 
ఏ 

పిథనూప్ట కము. హారిస్ న్ పిథమానువాకము. 

స)థమపిపా శకము, పిథమపంచాశోత్తు. 

| | | 
పహూలము, ౧9 సేత నే క్యా _్రి వాయవగ్థ్థా పాయవ॥స్థ ఏ "'దెవోవసవితా 

పార్పయను శ్వర తేమాయ కరణ ఆప్యాయధ్య వుఘ్నీ యాదేవభాగ 

, | | 
స్యాతబహ్వీణ! ర్యజమానస్య పళూన్ పొహి॥ 

దండాన్వయము. ౧ (ఓమోనుగకొమ్మా,. !) అన్నముకొజకు, బలమునకుం. గారణ 
మగు రెసముకొఆకునుు నిన్ను నబికుచున్నా ను. _్రి (ఓదూడలా రా | మీరు లేత 

గడ్డనిం దినుటక్షై మాతల్తుల సమీాపమునుండి తలగ స్వేచ్చగా నరణ్యుము నకు) 

వెళ్ళువారలై యుండుడు, (మజిల సాయం-కాలమేన, యజమానుని గృహమునకు) 

వచ్చినవారలై యుండుడు, 3 (ఓయావులారా ) మేరకుండ్కు నన్తర్యామియు. నగు 

_నీళ్వురుడు మిక్కిలి యోగ్యమగు: నింద )ధధి రూపమైన కర్మ్శ్మకొజకు మిమ్ము. 

(నరణ్యమునందు తృణాదికమునుం దినుటకై ల బేరణ చేయుగాక, ఓీనోవులారా | 

'జివెందు+నికి దధికాపమగు భాగమును (అధికముగ గడ్డినిం దినుటచే వృద్ధి. చేయుడు, 



3 [అం౦౧|(ప౧, ఆం|ధవేదములు. అను ౨. పం ౧.] 

బలహేతువగు రసముక లిగినట్ట్రయు, నధిక మెన పాలుక లిగినట్రియు, బహూుసం తానము 3 

కలిగినట్టియుం గిమి (పురుగు అని త) దోవరహితములై నట్లియు, నితరరోగము - 

చేనటి వి ట్టి మిమ్ము దొంగవాడపహారించుటకు సమర్ధుడు కాకపోన్ర గాక. రుదుడను ' 
(కూర"డేన్రని యూయుధథ ము మిమ్ము విడుచు. గాక. 'ల్రో (ఓయావులారా [) ఈగోసా(మి | 

యగు యజమానునియందు స్థిరబుద్దికలవార లై యుండుడు. (సం తానపరంపరశే.: 

ననేకులునె  యుండుడు. ౫ (ఓమోదుగరొమ్నా | నీవ) యజబమూనునియొక్క. . 
గోన్రలను రక్షించుము. 

ప 

| | 1 | 3 (పేయమగాది షరగాబ రి రచ్చమను నాకృ తా స్వధయావితబాత ఆవహానీ = డు యాం _ _ _ లు లాలీ 
| 

కవయః పురస్తాదే వేభ్యోజుషమిహ బరి రాసడే ర దేవానాం పరమూత _ క శయ 6 __ యా 
—_ 3 

| | | | మసివర్భ వృద్ధమనీ ౫ చేవబ శ్ర గ ప్రజన్వజ్యాతిర్య కృర్వతే రాధ్యాస 

౬. మాచ్చేతా లే వూరిషం ౭ చేవబరి:ః శతవల్బం విరోవా | 
— న _ 0౮ రి 

౧ (ఓ యశ్వముయొక్క- (పక్కీయెముశా | నీవ) యజ్ఞమునకు “ఘోవపత్.% 
అను (ధనరూప) సాధనమగుచున్నావు. (ఇచట ధనమునకు “ఛరోవత్” అని 
ఇరు.) ౨ తోయుటకు సాధనమగు నీ యాయుధమున దాగిన రాతస ససయాసము, స 
ఈ యాయుధమునదాగిన శతునులు నించుదురుగాక, 3 (వకారణమువలను)' ,; స్ 
నా (ప్రాచీనులు, విద్వాంసులునగు కర్చిన్టులం తూర్పుదిక్కునుండి బర్రిస్సునూ 

on . 

మ Hatt / Br fee AER, Ge లం టైం ల రి స ల 

లట ౯ న న Ta నభ Tarr 
క a TR) క క. కస ర ఇ న న న Re శ . 



(అ౧. పం. కృష్ణ య జు ్ వేదము. అను ౧. పం ౨.7] 3 

దీసికొనినచ్చుచున్నారో ! (ఆ హతువుచేే వఏద్యారూపమైనదియుం, (బజాపతిరూపు! 

డగు మనువుచేం 'జేయంబడినదియు, నశ్వము వేం దినబడిన యన్నమే స్వరూపముగా 

గల సధచే మిక్కిలి తిక ముగాం దేయఃఒడినదియు నగు నీ గుజ్రముయొక్క- (పకగా 

_ యెముక బర్హిస్సును( బొందుట క వెళ్లెను, (హవిసును భక్షించు) 'దేవతలకిాణుకు 

(బియమగు బర్రిస్సు నీ వేడికయందుం (అరుగు) చవలయును. ౪ (ఓ దర్భసము 
దాయమా ! నీన్ర్ర చేవతలనిమి త్రమై (గహించయుడిన దానవగు మన్నావు. (మరల) 
వర్ధముచే వృద్ధినొలదిన దానవగుచున్నావు. ౫ (బేవతలకొరకగు నో డర్భరాజా !) 
నిన్ను. బాడవ్రుగా రెండువీథ ములగునట్లుగా పాంసించను,. (హాస్వము_లెన ఖండములు 

. గాను హింసించను. నీ సంబంధియగు మరల మొలచుర్ధానమును నష్టముకానట్లుగా 

సంపాదించగలను ౬ (ఓ దర్భరాజా !) నీకు చేదకుండృనెనను "మంత. సామక్ష్య 
ముచ్చ హింసించువాడనగుట లేదు. (హింసాదోపషము నాకుంగలుగదని తాత్ప్స 

_ర్యము) ౭ ('దేవతలకొరకగు నో దర్భరాజూ ! నీవు) అనేక కొమ్మలు కలదానవ్రుగా 

మొలవవలయును. ౮ (సంతానపరంపరవె) మేమనేక శాఖలు కలవారము కాగలము 

- (ఇచ్చట  “వివయగ్ ౦రు హేమ” అను పదములు ౨వ పనసనుండి యూజనచేసీ 

యర్థము (వాయంబడినవి. ముందుకూడ నిశ్లే యర్ధానుసారముగ ను త్తీరపన సలనుండి 

'మొవటిపదములను పూర్వపు సనసల చివర వాక్యములలో నన్వయించి యర్థము 

(నాయంబడుచుండును.) 

షె 

సంవాన్ త్తు 39 

| | ] 
3 ౧ వివయగ్ంరుహేము ౨ పృథివ్యాఃసంపృచ పాహి ౩ సుసంభృ తా త్వాసంభ 

| | | | 
రామ్యది త్యెరాస్నా౭.సీ ర (ద్నాణ్యసంనహనం > పూషా తే (గ్రస్థం 

| | | 
(గథ్నాతు ౬ స లేమా22స్టా ౭ దిస్ట్రన్యత్వా చాహుభ్యాముద్యచ్చే 

| | | | 
౮ బృహాస్ప లే ర్నూధ్నాహరా ౯ మ్యుర్వంతరికమన్విహి చేవంగమమసని! 



ర [అ౧| ప ౧. ఆ౦(ధ వేదములు. అను 3. పం ౨ | 

౧ (కృణకాషాదులకు నాధారమగునో దవ్యవిశెషమూా ! నీవు) భూషి, 

రమొక్మొ_ సంసర్క-మూవలన (నీనర్భను) రశ్రీంచుము. ౨ (ఓకా9డా ! నీవ భూమిక్టి:. 

మొలనూలుసక ర్రమగు (తోడు వగుచూన్నాను. (ఓదర్భసముదాయమా [) నిన్యు 

బాగుగా సం|గహించుటకు యోగ్యమైన _తాటిచే బంధించుచున్నాను. ౨ మఖం. 

రూ పబంధ నము సమృద్ధికొలిక గుచున్న ది. (అనగా, నిం|దునిభార్య పూర్వజన్మంయండ 

శత్మకతువ్సుల ననుస్టించిన తనభర్త రే సాయా కతున్సలందు యమో కము (కాటి) 

సంధి చబడుట వేం దానిప్పూడు ఇంద)పత్ని మైనది కనుక నీబంధనమువలన యజమా: 

నుని బార్య (ఉత్తేరజన్మమునందు ఇంద్రునిఫోర్య కాగలదని భావము) ర (జ 

కరార్చంబడిన యో తా9డా 1) పోహకుండగు సూర్యడు ని నీకు ముడి వేయాలా పే 

౫ (ఓదర్భా !) నీకు నిర్బంధకమగు నాత్సాటిముడి చాలకాలముండదుగాక (దీనివళ! 

నహింసా ఫలము క్ లుగునని తా ౬ (ఓదర్భా !) వంద ద త్తీమగు నీం్యదియ హు 

సామర్హ్యమునిమి త్తే మై తమై నిన్ను బాహువులచే నెత్తుచున్నాను. ౭ (ఓదర్భా! |) బవ్మాక్ష. 

సీదికై (నిన్ను) శిరస్సున వెరాయుచున్నాను, ౮ (ఒదర్భా !) విశాలమగు నంతరిక్షిక 
యా 

(వెళ్ళుట కనుకూలమైనది కావున) నీవు వెళ్ళుము. ౯ (ఓదర్భా ! నివు) చేవత్తలక 

బొందినదాన వగుచున్నాను. 

అనువాకము. 3. Ft 

గ స్యగ్వండై వ్యాయ కరణే చేశ యజ్యామే 3 మూత్రరిశ్వనో ఫరో, స 

చ్యార్సి వృషివ్యపి విశ్వధాయా అసిభరమేణభామ్నా దృగొందోన్టమాత్య. 
క 
య. 
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క్ ర్వ్యసూనొం పప్మీలేమసి. శ్రతభోరం వసూనాం సవిత్రమనీ సహా క్రాక్ 

“ల్లా నో 

హ్. 

ల హూుత్ర్॥ స్తోకోవాంతో" దప్పో2గ్న యే బృవాతే నాకాయస్య్థాహాదా 



[అ౧.[ వం. కృష్ణయజు ర్వెదము. అమ 3.పం ౧] స్మి 

| | | | 

వా పృథిఏ ఫాగ్ ౦ ౫ నావిశ్వాయుః సావిశ వళ బా? సావిశ్వక ర్యా ౬ సంప్ప 

చ్వధ్వ మృ తావరీ గూర్చి తేర్మధుకు తమా మనా) ధవస్యసాశయే 

| | | | | 

౭ సోమేన త్వా? 2తనచ్నిన్లా య దధి నా విహ్లోహన్యగ్ ౦ రత్సస్వ!! 

అవ! వెనుకటి యనువాక ద్వయముచే నమావాస్యనాటి పగటియందు 

చేయదగిన విధానము చెప్పబడినది. ఈ యనువాకమున నార్యాతియందు చేయం 

దగిన దోహనము (పాలుకితుకుట) విధించబడుచున్న ది. 

౧ (ఓ పాత్రలారా! మారు దేవయాగ స్వహాూపమగు _దెవికకర్శకారకుః 

బరిశుద్దులుకండు, ౨ (ఓ పాలకడవా!) వాయువునకు స్థానమిచ్చుటవే (బకా 

శకముగు నేయంతరిశ్షముకలదో ! (నీవా) యంతరికు  స్వాయాపమగు చున్నాను 

(మజియు) ద్యులోక స్వరూపమగుచున్నావు. పృథిఏిలోక స్వరూపమగుచున్నావు. అభి 

కములైన పాలనుధరిం చునట్టి గొప్పసామర్థ్యము వెం (బపంచమునకాధారమగు వర్షరూ 

సమగుచున్నాను. (కావున) దృఢముగానుండుము భగ్నముకావలదు. ౩ (ఓ శాఖా 

పవ్మితమా 1) దోహనపాత్రయందుంచ(బడిన నీవు అనేకథారలు కలవియు, (బాణము 

నిలుచుటకాభారములు, నగు పాలవబిందున్రులకు శోధకమగుచున్నా ను. (మూడు 

దర్భల నొకవోంలివి ముడీ వేయని పవిితమునకు శాఖాపవి[త్రమసి వేరు.) ర అల్ప 

మైనదియు, |బ్రౌఢమెనదియు నగు బిందువు నాకమునువేరుగల (స్వ ర్షవాసియశు ) 

గొప్పయగ్ని కొరకు హుతమగుయశగాక,. (ఆవిధముగనే) ద్యావాభూములకొజకు 

గూడ స్వాహాకృతమగుంగాక.  (అగ్నియందు వహావిస్పునుంచుటమ్మాతము హూుతే 

మనియు, దేవతను బ్లేశించి త్యాగమును తెలుపు స్వాహాశబ్బము నుచ్చరించుచు నగ్ని 

యందు హావిస్సునుంచుట స్వాహాకృతమనియు భేదము.) ౫ ఆ యాన్ర సమస్త 

మగు నాయుస్సుకలది. ఆ యాను జగత్తునందు వ్యా వ్రీకలది. ఆ యాను నిఖిల 

కర్శలుకలది. _ (పృథివ్యంతరికద్యులోకాభిమాన "దేవతలు వరుసగా నీ చెప్పబడిన 

గుణములు కలిగియుండుటచే గోవులు ఈ దేవతారూపముగ సో తము చేయం బడినవి) 

౬ (ఓ యుదకములారా! ) శుభము చేయు సామర్ధ్యముక లిగినట్టియు, నలలు 



జ [అ ౧. (వ ౧ ఆ౦(ధ వేదములు. అనురఠ,. సం ౫] 

కలిగినట్లియు, మాధుర్భిముకలిగినట్టియు, సంతోవకారణము లై నట్టి మీరు “సొ 

న్నాయ్య” మను ధనముయొక్క- లాభముకొణకు దోహనపా(త్రయందలి పాలతోల 

గలిసికొనుడు. (హోమమున కర్ణమయిన పాలు - లేక _ పరుగు - రూపమైన నాప్ 

స్పునకు- సాన్నాయ్యమనివేరు.) ౭ (ఓ శీరమా 1) (పాలు) పెకుగు- అను సోమవుం 

త్రోనిన్నుం దోడు పెట్టుచున్నాను. ఈ తోడుపెట్టుటచే సిద్దమగు ఇరుగు. ఇందుని 

కొజుకు హోమము చేయంుడును. ౮ ఓవిమ్షుమూర్తీ ! (నీవు) వావిస్సును రవ్నీల 

చుము. 

తృతీయానువాకము సమాపము. 

క 
EA 
(మ 

అనువాకము ఈ i 

' 
౧ కర్మ ణేవాం డేవేభ్యః నకేయం ౨ "వేషాయత్యా 3 (పత్వుష్టగ్ ౦రతఃి ; 

| | . 
(పత్యుషా అరాతయో ర ధూరసి ధూర్వధూర్వ నం భూర్యతం తోా2స్మా: 

Fa 

| | | | | "స 

న్ధార్వతి తంధూర్వయం౦ం వయం ధూర్వామ ౫ _స్త్వ్వంటదేవానావసి సన్నితమం 

క Hs 

| | | | | 
తేమం జుష్ట్రతేమం వహ్నీతమం చేవవూతీమహ్నతమనసీవా వీర్థానం 

దృగ్ంహస్వమా హో జ క్ని తస్య త్వా చక్షుషా(వేచీ మాభ ర్మాసం 

| ; 
పి్కా మాతా || / 
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అవ! వెనుకటి యనువాకత9$యముచే నమావాస్యదినమునందు _ చేయందగినవి. 
క్ 

భానమంతయు సమా ప్రీ సేయంబడినది. ఇటు పై నం బదవయను వాక మున. వాడ్యమి | 

తిథియందొనర్పందగిన కృత్యము వెప్పలబడుచున్నది. 



[అ ౧. (ప ౧. కృష్ణయజుక్వేదము. అను ర, పం ౨ | ౭ 

౧ (ఓహ స్తములారా 1) దేవతల సంబంధమైన కర్శకొణకు శుభము చేయం 

బడిన మిమ్ము బయోాగించుటకు సమస్టుడనుకాగలను. ౨ (ఓళూర్చ (చేట) మను 

యజ్ఞసాధనమా !) నిన్ను వ్యాప్లిమనమగు యక ముకొఅకు (సకరించుచున్నాను.) 

3 ఈమం(తార్థము వెనుక (అను ౨ పం ౧) చెప్పంబడినది. ఈ (ఓయన్నీ !) నీవు 

హీంసకుండవగు చున్నావు (కావున) పాపరూపవుగు హింసకుని నాశనముచేయుము. 

(మణియు) నేరాతుసాదీ సముదాయము, (యాగములకు హింస చేయుట ద్వారా) 

మమ్ము హింసించుచున్నదో ఆరాతుసాడి సముదాయమునుం. గూడ  నాళనము 

చేయుము. వయాలస్వాది రూపమగు శతు/నును మేము హింసించుచున్నారమో, 

ఆశతు /వ్రునుగూడ నాశనము చేయుము. ౫ (ఓశకటమా !) నీవు దేవతలకుసంబంధి ' 

వగుచున్నావు. (కావున) మిక్కిలి పరిళుద్ధమెన దానవు, ఎక్కు-వ[ వియమైన దానవు: 

అధికమగు వాపస్ఫును మోయుడానన్హు చేవతల నాహ్వానముచెయు దానన నగు 

చున్నావు. (మజీయు) విగహులచే నాపాదించంబడిన వంకరయను దోవము లేని 

దానవ్ర, హవిస్సును ఢరించుడానన్రు నగుచున్నాన్స (కాశ్రన) దృథఢముగానుండుము+* 

భగ్నముకావలదు. ౬ (ఒధాన్యసమూహమా !) జగత్తునకు మ్మిత్రుండగు సూర్యుని 

యొక్క చత్సున్సు (దృష్టి చే నిన్ను. జూచుచున్నాను. కావున భయము నొందవలదు. 

కంవీంచవలదు, (నేనై టె) నిన్ను హింసించను. ( పనసయందరలి “హింసివషమ్” సు 
రా 

అను పదమున కరమిచ్చట వాశ“యంబడినది.) స్ట / 

పంచాధలు ఆ. 

| | 1 fl. 

పీంసీషవ. ౧ మురువాతాయ ౨ చేనస్టత్వా సవితుః (పస *౭శ్వినోర్చా 

| | ; ఏ / హుభ్యాం పూష్లో హస్తాఫ్యామన్న యే జుష్టం నిర్వపొ 3౩ మ్యాగ్నహోమాభ్యా 
| [ | | 

ర మిదంచేవానా మిదమునిసహ ౫_స్ఫాల్యెత్వానార్నాత్యె ౬ సువరఖి 

_ 



శా [అ ౧. ప౧. ఆ౦ధ్ర) వేదములు. అను ర. పం ౨] 

విఖ్యేవమం ,నెశౌరనరం జ్యోతి ౭ ర్ఫృగ్ం హనాం బం దుర్యరిద్యాహన్సివ్యో! 

రా రుర్వ నృరితమన్ని 3 హ్యాదిత్యాస్తో్టప నేసాదయా ౧౦ మ్యస్నేహవ్యగొం. 9 
— 

i 
చా 

రకు స 

౧ (ఓ ద్వారమా !) నీవు వాయు పవేళమునశె విపి రము కమ్ము. 3 ప 
షా  —63 

హవ్యమా !) (_వేరకుడగు దేవునియొక్క (ేరణము కలుగుచుండగా, నశ్వినీచేవతల.. 

యొక్క- బాహువులశేతేను పోషకుడగు దేవుని యొక్క చేతులచేతను అన్ని దేవ 

ఫొజకుం (బియమగు  నిన్నాంచుచున్నాను. (దేవతలనుళ్లేశించి యగ్నియందుంచః | 
బడు - నేయి మొదలగు [దవ్యములకు హవ్యమనియు, హవిస్సు అనియువే వేరు. 

3 ఈపదము వెనుకటి (౨వ) నాక్యమునందలి ' “అన్నయ” అను పదస్థానమున నుంచి 

స్రూర్వవాక్యార మే చెప్పుకొనవలయును. అగ్నీపోమాభ్యామ్ = అన్న, సోము, దేవతల 

కొజుకు అని యర్ధము. ర ఈఆయుంచంబడిన హపిర్భాగము చేవతలకు (మాత్రన! 

సంబంధించిన ధనము. ఈ బండియందున్నభాగమతే (అర్చణ. చేయంబడనికి 3 

డేవతేలతో(/సాడ మాగ్మొక్క-ధనము, (మాయుభయుల ధనమని తా॥ ౫ (ఓ హవ్య_ 3 

మా [) అ భివృద్ధికొఅకు (మం(త్రముచ్చే) నిన్ను (సంస్క-రించు చున్నాను ) దానమే 

చేయకుండుట కాదు. ౬. స్వర్షరాపమగు. ( (స్వర్షసాధన మగుటచేనని తా॥) యాగ, ain ల: 

wre 
ల. 

పదేళ్ల మంతటను విశేషముగం జూచుచుంటిని. ఆహవనీయాగ్ని ని సర్వ ప్రకాశక్ష[ | 

న స మగు జ్యోతిస్స్వరా పముగం జూచుచున్నాను. ౭ మాగ్భృహములిహలోక ప పరలోకముని | 
జ్ 

యందు దృఢములై యుండు గాక, ౮ ఈ వాక్యార్ధము వెనుక (అను ౨హు ౨ వాో 

చెప్పబడినది, ౯ (ఓ హవ్యమా 1) నిన్నుభూమియొక్క- మధ్యయందుంచు చున్నా స 

౧౦ ఓ యన్నీ ! హవిస్సును రశ్నీంచుము. 
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_[అ౧ వం. కృష్ణయ జు శ్వేదము. అను ౫%. సం ౧.] ౯ 

అనువాకము ౫, 

శో 

- 
' | . 

౧ చేవోవః సవితోత్సు నా త్వచ్చిదేణ పవి లేణ వసోః సూర్యస్య రక్సిఖి 

a | 

౨ రాపోడేవీ రగేసనో అ గేగసువో2, గ ఇమం యజ౦ నమతా గే యజ న్ గలు . స U 9 ౦ ల కం నరా _ ర 

|: | . . ల | 

 పత్తిం ధత్తే యుష్మానిన్షో? వృణీత వృత)తూ"క్యే ూయమిన్ష మవృణీధ్వం 
a . గ్ 

వృ(తతూగ్వా పోషశాస్టా 3X షయవోజుష్టం (పోమూవ్యుగ్నీ షోమాభ్యెగ్ ౦ 

వ. | | | 
ర శునథ్వం దెవ్యాయ కర్శణే చేవయజ్యాయా ౫ అవధూతగ్ 0 రవ్లే2వ 

| |. 
ధూతా అరాతయోా ౬ 2దిత్య్యూ స్త్వ్వ్రనవ్ (పతిత్వా। 

అవ॥  _ఈయనువాకమున (బహి సె భాగముననుండు పొట్టురాతస భాగము కావున 

దానిని బోనొట్టుటవై. యవహాననము (రంచుట విధించంబను మన్నది. 

_ ౧ (ఓ యుదకములారా !) (షేతకుకు, నన్న ర్యామియు, నగు పర మేశ్షరుఃడు 

ఆదిత్యస్వరూప భావనాబలమువలన) రంధ్రములు లెని దర్భపవిత్రము చేతను, జగన్ని 

వాసేహేతువగు. సూర్యునియొక్క- కిరణములుగా భావించంబడిన దర్భావయవముల 

. చేతను, మిమ్ము? బవిత9ము చేయుగాక, ౨ దేవతాస్వరమాపములగు . నో యుదకము 

లారా! (కొద్ది హెతువ్రులగు దర్భబనుగోడ (పోక్షణమువేం బవిత్రము చేయువారల 

గుటవలన ముందుగోయబవి త్రము చెయునట్లియు, (పవాహమాపముచే శ్రీ ఘగాము' ) 

గుటవలన మనుజులకంకుకు) ముందుగా నడచు స్వభావముకల మీరు. మొవటనీయజ్ఞ 

న “మును నీర్వఘ్నముగంబూర్తి నొందించుడు, ముందుగా నీయజమానుని స్వర్తమును బొం 

ం దించుండు , (మణియు) మిమ్ము సిం్రదుండు వృ_తాసురనధయందు సహాయముగాల్ో 

“చేను. మిరునుటే వేం[దుని సహాయముగాం గోరిరి.. (పోఖ్షింపణుడీనపారలై యుండుడు. 

" ఉదక సమానులు కాన్రునమిగారువీమి చేయుటకు సమప్టలుకారు? (పూర్యషమువృ[తాసురుని 

వధించుట కై చేవేందు(డు [పజాపతిని ఉపాయవిడుగంా నతడు వజాయుధమునుదక 
CH 



౧౦ [అ౧. వం. ఆ౦(ధ వేదములు. అను స, సర ౨.] 

ములచేం | బేతణము చేసి యిందునికి-్చెను. అనిగాధ. ఉదకముచే |బోశక్షీ ంచుటవల 
నను అదియిం| దుడుపయోగించుటవలనన్ను వృ తాసురవధ జరిగినది కానన నిం దుని! 

నుదకావేశ్షయు, నుదక ములకునిం, దా వేశ్షయునున్నటుల నిచ్చటం 'జెప్పంబడినది.) 9 
అగ్ని ఫాజకు (ప్రాయమగునట్టుగా మిమ్ముల బోటీంచుచు న్నాను, (ఆవిధముగ నే) అగ్నీ 
ఖోమ దేవతల కొోకం(|బెియమగునట్లుగాం (బోశ్నీంచుచున్నాను. ఈ అము (అను వే, 
పంన) పూర్వోక్షము. ౫ రాతసస్వరూపము నళింపం జేయంబడుంగాక, శత్రువులు: 
నతీంపంబేయంబడుదురుగాక్ ౬. (ఒకృష్ణోజిన (లేడిచర్శ్రమా ! నీవ్ర) భూదేవతయొక్క 
స్వరూపమవగచున్నాన్చ. (కాన్చన) భూమి నిన్ను దనసర్టహాపమునుగాం చెలిసికోనుః 

| . | గాక, (“పృథివి వెత్తు” అను పె పనసలోని పదములకు నరమిోనాకష్టిమునం దే (వాయ 
బడినది.) న్ 

1 

పంవానతు 
వాల్లే 

pe 

fa] is: 

| | | పృథిఏవేత్వ ౧ ధిషవణమని వానస్పత్యం ప్రతిత్వా౭దిత్యా సో శ్వ 
థ్ 

| 3 వానస్పత్యఃణ సక్తదం దేవేభ్యో హావ్యగ్ం సుశమి త్రో శొపముస్వేషమావ క 
అనిని శీ 

ol J | 
దోర్టమా వదద్యుమద్వదత వయగ్౦ సంభూతం 

ల | | ౬. [పతితా వర్గ వృద్ధం వేత్తు ౭ పఠాపూతేగ్ం రతః పరాపూతా అశాతయో | 

: 
| 

a 

పాణిః |వతిగృహాతః 



[అ ౧వ ౧ కృష్ణ యజున్వేవము. అకు ౬. పం ౨] ౧౧ 

౧ (ఓ యులూఖలమా ! (రోలు) నీవ) దంచుటకు నాథారము, వనస్పతి 

వలనం బుట్టినదానవు నగు మన్నాను. అటువంటి నిన్ను భూమియొక్క సభాపమగు 

లేడిచర్మము తేన సంబంధినిగాం చెలిసికొనుగాక్ (వనస్సతి=చెసు ఇచట కబ్హరోలే 

వాడుదురు) ౨ (పురోడాళ సంబంధియగునో (5 హిసముదాయవమా !$) సీవ్ఫ అగ్ని 

హో తుని శరీరమవగుచున్నావు. (మజీయ్యు వాక్కునకు (పవృ తి) కారణమగు 

చున్నావు. (కావున నిటువంటి) నిన్ను దేవతలు భవీంచుట స్వికరించుచున్నాను* 

3 (ఓ రోకలీ ! నీవు) వనస్పతివలనం బుట్టినదాన్న నైనను (దార్థ్యముచే) 'రాతివగు 

చున్నాను. అటువంటి నీవ్ర బేవతల్నకె నీ హవిస్సును శాంతమగునట్లు గా (వొట్టు- 

మొదలగునది లేక శు భమగునట్లుగా) జేయుము. ర (ఓ పాపాణమా ! = రాయ) 

యజమానుడు హూవిస్పురూపమగు నన్నము నిచ్చుచున్నాడని దేవతలకు: జెప్పుము. 

ఈ యన్నమునకు సంబంధించిన రుచిగల రసమునుగూడ ఇచ్చుచున్నాడని చెప్పుము. 

(యజ్ఞ సంబంభులగు నో యాయుధములారా 1) మోరీ హావిస్సును రసాభివ్య క్తికల 

చానినిగా చేవతలకుంజెప్పుండు. మేమెతే శ్యతుసముదాయమును జయించంగలము, 

౫ (ఓ ళూర్ప్చమా ! (చేట) నీవు) వర్థమువలన వృద్ధిని బూందినడానవగుచున్నా వు 

౬_(ఓ [వహి సముదాయమా ! వర్థమువలన వృద్ధినొందిన నిన్ను (జేట) తన సంబంధి 

నిగాం చెలిసికొనుంగాక. ౭ రాక్ష సస్వరూపము - తిరస్క-రించంబడుంగాక. శత్రువులు 

తిరస్క-రించం బడుదురుగాక. ౮ (ఓ తుషమా! =పొట్టు నీవు) రాతుసులకు భాగ 

మగుచున్నావు. *- (ఓ తండులములారా ! =బవియ్యుము) వాయువు మిమ్ము గణముల 

(నూకల) నుండి వేకవుజేయు:గాక. ౧౦ (పకాశకుండును, ఉంగరము హా స్తమునండు 

కలవాండును, నగు సూర్యుండు మిమ్ము (జెదరకుండునట్లుగా) రశీంచుఃగాక. 

పం-చమానువాక ము సమా పము. 

అనుబాకము ౬&౬ 

| | [1 | ] ] 
గి అవధూతగ్ంరవో2వధూతా అరాత యో2ది త్యా స్పక్షగని (పతిత్వ్వా 

| | | | | శీ 

పష తను అ నిచం స్య నిణరీ | ఇటిశాంానశాం సగాంను 2 గషనణ్రాాని 



౧౨ |అ ౧. (ప౧. ఆ౦[ధ వేదములు. 

| | స హసాఖ్యా మధీవపామిధాశ్యీనని ధినుహి దేవా a నాప్రణాయత్వా2పా 

. | 1. యతా( వ్యానాయ క్యా ౭ దీర్ణామను ప్రీతి మాయు బుధం ఛా చేవోష 
క. 

సవితా హిరణ్యపాణిః పతిగృహ్రోతు! 

అవ. ఈయనువాకమునం దండులవేమణము... (బియ్యమును. విండిగాం జేయుట 
. వధించంబడుచున్నది. 

) (5 (నీవు) వమన ధరించిన దానవగుచున్నా వ్ర అందువలన 

 కృష్ణాజనరూపమగు భ్రూ మియోక్క చర్మము నిన్ను నభిమౌానించుంగాక, 3 (ఉండి. 
శయటకు సాధనమగు నా పాహెణమా | S's ండిచేం . బు 

కగటశ్చే జ్ఞ జ | 

శీవ్ర పర్వత సంబంధివియు, జ్ఞానస్వరూ పము నగుచ న్నావు. అటువంటి నిన్ను పర్వ 
సంబంధీయంగు దృప త్సామాన్యము తెలినికానుంగాక ((దుషత్ తండులములను వీడి. 
వేయుటకు సాధనమగు .పా పాణవిశేషయు. ) స “అధివపామి” | 
నర్థము పూర్వో క కము, ధథాన్యమగ-చుచ్చాశ్ర, "దేవతలను సంతోషం జెట్లుము, |. క్క (ఓవావ్యమా !) నిన్నుం వాణమ్సుకొజకుం (బిండి చేయుచున్నాను.) (క్త 
అపానము కొఆకు నిన్ను, (చిండీచేయచు న్నాను) వ్యానముకొఅరకు నిన్ను (బిండి. . చేయుచున్నాను.) (పా? /అమూడాచ్య్య్వానము, 1: అపానము=నిశ్వాసము,: వ్యానమూ]. ఆ రెంటయొక్క- సంధి. ఈమూడువృత్తు, లు యజమానునియందు చాలోకాలముండుటకే క, 

(| ఇ ఖ్ ( | ల ప (్ జాక్ 



(అయ (వ్రం. కృష్ణయ జు న్వెదము,. అను ౭. పం ౧.] ౧౩ 

నిన్నుC వెండి శేయుచున్నా న నని తా ౬ (యజమానుని యాయురభీవృష్టి క్రై నవిచ్చిన్న 

కర్మ సంతతి హేతువగు రాతిని ధరంచుచున్నాను. ౮ అర్దము పూరో కము. 

. పష్టానువాకము సమాప్తము, 

అనువాకము థి, 
_ క్ నా య 

వ ft 

నాలో 

1] 

గి భృష్టిరసీ (అహ్మాయచ్బా. 2 పాగ్నో2గ్నీ మామాదం దహాని సాని మేం వ్యాదగ్ం 

oi ‘i | | 
నభా22బేవయజం,వవహ 3 నిరగ్గగ్ం రకో నిరగ్గా అరాతయో [భువవసీ 

టు 
యజమానాయ సమ్య్యూహా ౮ ధ_ర్హ్యమస స నరిత్షం దృ్భగ్ం హ్న ప్రాణం ద్భృగ్ం 

| 

| | | | 

హాోవానం దృగ్౦ హసజా తాని యజమానాయ పర్యూహ థరుకామనిదివం 

ద్భగ్ం హాచత్ష్యుః | 

వా + ళీ 

| అవు ఈ యనువాకమునం గపాలోపధానము (కపాలములనుంగాచుట) 

౧(ఓ యవవేవమూ |) (లొ లెడు సపిమిఖికల మోదుగ మ్మా మువటి 

యి 

1మగుచున్నానే తావ) న్స ్రీవ్నాక బమువలనయిట్టిన రి కోడాథరూపదేవతల రహాన్న 

మున బొందును ౨% గా ప త్యాన్నీ ! శా స్త్రీ యపాకములేని (ద్రవ్ఫుమునుం 
'దినునట్టి యగ్నినిం బోగొట్టుము. | తొకికమగు మాంసమును దినునట్ట యగ్నినింగూడ 

--విజీచినా పెట్టుము. జేవీతలను. ఇరాజీం చున గ్నీ నావహించుము, = (కపాలమునందుచాగు అ 

కొనిన్స రాక్షస సరూపము  తేగులయబడుగాక. శత్రువులు. తగులబడుదురుగాక, 



౧ర |[అ౧[పం. ఆ౦[ధ వేదములు. అను 6పు రా]! 

(ఓ కపాలమా! నీవ్ర) దృఢమగుచున్నావు కావున భూమిని దృఢముగా. జేయుము, 
ఆయుస్సును దృఢముగా జేయుము. సంతానమును వృథముగా( జేయుము, జాతుల 
నె యజమానునకు సేవకులనుగాం జేయుము. ఈ (ఓ కపాలమా! నీవ్రు దృఢ మైన. 
దానవగుచున్నావు. (కావున) నంతీరిక్షమును దృఢముగా జేయుము, (పొణమునుకీ 
దృఢముగా జేయుము. అపానమును దృఢముగాంచేయుము ద్యులోకమును, దృహని 
శో తేమును దృథఢముగాంజేయుము. దికు-లను దృఢముగా. జేయుము. యోనిని 

వృథఢముగాం జేయుము. సంతానమును దృథఢముగాం జేయుము, (ఓ యన్హమ[ 
కపాలమా! నివు) వృద్ధినొందిన దానవగుచున్నాను. (కావున) నీ ని యజమొన[. 
నకు సంతానమును గలుగ జేయుము. ఈ  యజమానునకు ధనమును సంప 

దించుము. (ఇచ్చట “సజాతానైా చెత యజమానాయ పసర్యూహ” అను వాక్య మన 
పర్యాయము లావ్య త్లేమెనను అర్థమొకటియే కావున నాకమాగే యర్థము వాయ 
బడినది. సె పనసలోని “భృసాణామ్” అను పదము; పరకు గల భాగమునకు 
నిచ్చట నీయ్యము (వ్రాయబడినది. న 

స్ 
న న 

వ్ల 

| స 
ధర్మాసీ దిశ దృగ్ంవాయోనిం దృగ్ ౦హ్యప్రజాం దృగ్ ంహసజాతాన చేన్. 

యజమానాయ హా చితఃస హన EE పజావమె। = వం a a SPE) 

| 



శ , [ప దః పు . అ _ సం౨| యో (అ౧౫ సద కృప యజుర్వేదము ను ౮. సం ] | 

౧ “భృగాణాం” అనువాక్యమునకిచట నర్గము (వాయంబడుచున్నది. 

(ఓ కపాలములారా![) భృగువుల యొక్కయు నంగీరనుల యొక్కయు, (దేవత 

లని తా!) వపస్సుచే వెచ్చంబకుడు, ౨ అధ్వర్యురూపుండగు బ్రహ్మా యె కపా 

లములను.( బజ్వలించిన యనగ్ని యందు గాచుచున్నాడో! పోవకుడగు యజ 

మానునియొక్క_ యాగరూపవ9తముస మాప్రమెనదగుచుండంగా నాకపాలములనుం 
గూడ ఇంద/వాయునులు విడచుదురులగా క, 

సప్రమానుపాకము సమాప్తము 

అనువాకము ౮. 

| | | | | గి స వపామీ ౨ సమావి అద్భి రగ్మత సమోవధయోరసేన సగ్ంశేవతీ 

ర్టనతీఖి గృధునుకీ రృభుమతీఖిః సృద్యుధ్వ 3 మద్భ్యగ పరిపజాతాః స్థ సమద్చిః 

సృచ్యథ్వం ర చనయమ్యై్వాసంయోం ౫ మ్యన్న య త్వా౭గ్నీహోమాభ్యాం ౬ఒమ 

ఖస్యశిరోని ౭ నుర్భో2గివిశ్వాయు చౌ రురుపిథస్ఫో ర కేయడ్డ పతిః ప్రథతాం 

శా త్వచం గృహప్వా ౧6 నరితగ్ం రత్న నరితా అరాతయో ౧౧ చేవస్వా 

వవితోళ పయతు.వర్టిస్తే అధినాశే2గ్ని స్తే తనువంమాలీభా ౧౨ గ్నోవావ్యగొం 
రతస్వ రిం. సంబిహ్న్మణా పృచ్యస్వె ౧౩౪ కతాయసాహో ద్వితాయ సావో 

| | 

3) కాయస్వాాహో ॥౧| 



౧౬ [(అ౧.(పం. ఆ౦(ధధ వేదములు. అను ర పం ౧.7 

౧ ఈ మంత్రమును “దేవస్య త్వా” అను వెనుకటి (అనుంక ప ౨) మంత్రమూ 

దలి “నిర్వపామి” ఆను పదస్థానమున యోజనచేసికాని వెనుకటి యర్గమునే చెప్పు; 

కొనవలయును. హావిస్సునుగూర్చి సంబోధనము. సంవపామి = వండుచున్నాసు, ౨ 

(చమసపా తయందలి) యుదక ములు (కాచంబడ్న) యునదకములతో గలిపి కెానులాక: 

(పీండియెన) యోషధులు ద్వివిధమగు నుదకరసముతో.. గలిసికానుగాక,. (ఓయు 

దకములారా ! ధనముగలిగినట్టియు, మాధుక్యముగలిగివట్రియు, మిరు పశుననముక 

లవియు, సహజవుగు మాధుర్యముగ లపవియు నగు (పిండిహాూపమైన యావమధులతో "6 

గలసికొనుండు. 3 (విండిరూపమెన యోపషధథులారా ! నరారుమొదట) నుదకముల 

లనంబుట్టినారు. (కౌ వువనిప్పుడుగూడ) నువకములతోయగలసీకొను(డు. రో తకుపంబ 

్కనపురోడాశళమా) నిన్ను. జేతివ్రేళ్లమర్షనముచే బాగుగగలుపుచున్నాను. ౫. (ఓ 

ఫురోడాళమూ !) అగ్ని చేవతకొజకును అ్న్నీహోస్తుదేవతలకొటికును నిన్ను చేను తా. 

కుచున్నాను. ౬ (ఓపురోడాళమా !) నీవ్రయజ్ఞమునకు శీరస్పువగుచున్నావు. ౭ (ర 

ఫురోడాళమా ! నీవు) వెచ్చపెట్టంబడిన 1 క పాలమునందండుటచే. (బకాళించుచున్నా. 

వు. (దేవతాయోగ్యమగుట చే సంపూర్ణాయున్ర నిచ్చు దానవగు చున్నావు. ౮ (ఓ పు 

వొడాళమా ! నీవు) విస్తేర్లమ వగుము. నీయపమానుడు గూడ (సంతానముచే) వ! 

స్తేరుడగుంగాక. ౯ (పురోడాళమా ! నీవు ఉనకములశే(దడిసిన) చర్మమును శీసికొన్లు | 

ము. ౧౦ (హవిస్పునందు దాగికొనిన) రాశసస్వరూపము నశీంచుంగాక, శత్రువులు | 

నళించుదురుగాక. ౧౧ (ఓపుకోడాళ మా!) (సేరకుడు అ న్రర్యామియు | నగు చేను | 
డువృద్ధినొందిన నాకమనుసేసుకల యన్నియందుంచి నిన్నుం బక్టము చేయుగాక. ఈ! 

యన్న నీత్త రీరమును భస్మము చేయకుండుగాక, ౧౨ ఓ "యగ్నీ ! హవిస్సును 

రశ్రీంచుము. ౧౩ (పురోడాళమా !) మంతముతొ సంపర్కము కలినియండుమ్ల్య | 

౧౪ (పాత్రను శు భముచేసిన యుదకము) ఏకతు(డు, ద్వితుండు, తీతుడు, అను] 

దేన్చలకొరకు స్వాహాకృతమగుంగాక, (పూర్వము దేవతణబు (ధీహాపలను” 'దరముటణే 

హావిస్పునుసంపాదించి, యావీజనధవలనం గలిగిన పాపము గెచ్చట్టనుంచున్దమా! 
7 oan TG 

అని విచారించి తమపీర్యము నగ్నియందుంచిరట. పిమ్మట నాయగ్ని యుదక దేవతను. 
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ధ్యానించి యాచడేనపీర్యము నుదకమునందుంచెనట. ఆ యుదకమునుండి ఏకత, 

ద్విత_త్రితులను, దేవతలుపుటిరి అని పూర్వుగాధ. 

అస్టమానువాక ము సమా సము. 

~is 

తా 

అనువాకము. ౯. 

౧ అదద ౨ ఇన్హ్రీస్య బాహూరసి దశ్నీణగ సహస్రభృష్టి శత లేజావాయురనితిగ్భ 

| | | | | 

తేజా! ౩ పృ థివిచేన యజన్యోహధ్యా స్తే మూలం మాహిగ్ంసిపు ర మప _ 
తా 

| I | 

హత్*2రరుః పృృథ్నవ్యై సో (వదం గచ్చ గొ స్థానం ౬. వర్షతు ₹చ్య్యా 

| | 1. _ 

౭ ర్పభాన చేవసవితః పరమస్యాం పరావతి శతే నపాశెర్యోzస్నా న్వైషి 

| ! | | | 

యంచ వయం దిిష్మ స్తమతో మామాొ' ౮ గపపాతో2రరుణ పృథివి ౫ దేవ 

| 

యజనై వ్రజమ్! 

౧ ఈపదము వెనుకటి “-దెవస్య త్వా” అను మం[తమునందలి “నిర్షపామి” 

అను పదస్థానమున యోజనచేసికొనవలయును. సృ్యమను ఖడ్లవిశేమము (య సాధ 

నము)ను, “అదే త్రీసికొనుచున్నాను. అని అర్థము. ౨ (ఓయజ్ఞ ఖడ్డమా ! నీవ్ర) 

సహ్నస్ర శత్రువులను నళింపంచేయునవియుం, చేజస్సుతోంనాడ 1 కొనినవియు, నగు 

నూజు ఆయుధములుకల దేవేందుని కుడిశేతివల సమర్భమగున్నావు. (మజీయు) 

వాయువువలః దీక్షమగు 'లేజస్సుకల దానవగుచున్నావు. 39 చేవయాగమున క్యాశ్రయ 

మైన ూభామా | నీసంబంధమైన యోపధి మొదటిని హింసించను. ఈ అరరువను 

రాఠుసు(డు భూమినుండి తొలంగిన వాడగుంగాక. ౫ (గడ్జిపోదలతోం గూడుకొనిన 

Q 
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క 
భం గ 
aT వైఎ త్య AF 

౧౮ [అ ౧. (ప గ. ఆ౦ (ధ వేదములు. అను ౫౯”. పం ఆ, 
మ 

యోధథూళీ 1) వాక్కునకు స్టానమగు నుత్కర ప దేళశమునుం గహూర్చివళ్ళుము... 

౬ (ఓవేదికా!) నీకు మేఘము వర్శించుగాక. 2 యేరకండవు, అ_న్నర్యామివ్మి 
నగు నోదేవా! వళతును వమ్ము ద్వేషించుచున్నా డో ఏకో తువ్రును మేము... 

ద్వేవించుచున్నారమో _ ఆళ్యత్రువ్చను నూరు పాళశములచే నత్యంతము దూర. 
చేళమునందు బంధథించుము, ఈ బంధనమునుండి విడువవలదు. ౮ ఈ వాక్ళమున 

కర్ణము నెనుక జెప్పబడినద్ (అను ౯ ప వొ ర-౫) 

పంచాశతు _ 
లీ 

| | | | గచ్చగోస్థానం వర్ష తు లెద్యార్భధాన చేవసవితః పరముస్యాం పఠావతిక: 

“AV er aw ఇ కంట AA SE EA DY 
Et EL AC EA DN LT or rT nie Fe den 

1 
శోతేన పాథై ర్యో2స్ఫాన్ ద్వేస్తి యంచవయంద్విష్మృ స్త మతోమామాగప 

న. ప 
నాతో 2రరుః పృథివ్యా అబేవయజనో (వ్రజం నచ్చుగోస్థానంవర్ష తు కేశ్యార్భ ర 

ధాన డేవసవితః పరమస్యాం పరావతీ శ తేన పాశ కై ర్యో౭స్నాన్త్వోస్టి . యంచ 

వయం ద్విష్టు స్తమతోమా? 

౧ మర్మ తౌర్గము ఈ మొదటి సనసయంచే చెప్పంబడీనడి, ఇచ్చట “అ చేవ . 
యజనః” అనుపదప్తు “అరరుః” అనుపదమునకు విశేసణము. 

| | మా ౧ గరరు సే దివం మాస్కా- 3 న్వసవస్వ్వా ప 
| 

అ ఛద్దసారు | దాసా వహ్లక్టన్త కైన ఛన్షసా22 దిత్యాస్వా పరిగృష్హున్త క 
| | 

mE జాగ తేన ఛన్షసా 3 దేవ వధ్య త్యా సవితుః పః సవేకర్శ కృణ్వు న్ని చేధన ల ముత ళ్. 

మన్యృత సదనమస్య ృత శ్రీరసి ౫ ఛాలనీ స్వధా అన్యుర్వ వాన్సీ ఏ వస్వచాసి వ. 



[అరదం కృష్ప్ణయ జు ర్వేదము. అను ౯. పం 3.] లగా 

we 

| | 
పురా[కూరస్య విసృపో విరప్టిన్ను దాదాయ పృధిపిం జీరడానుర్యామైర 

| | | 

యఃజ్ఞాన్ల మసి స్వథాభినాం ధీరాసో అను దృశ్య యజ సె! 

౧ (పరాగసమూహ రూపమగునో యుత్క-రప)బేశమా !) నీసంబంధమగు 

నరరువను రాక్షసుడు స్వర్హమునుం బొందకుండుంగాక. ౨ (ఓవెది 1) సనుదాపుండగు 

నధ్వర్యుండు నిన్ను గాయ తీ ఛన్లోరూపమగు యజ్ఞ ఖడ్ల్డము (సము) చే మూడుగీతేలు 

.గీయుంగాక. రుదరూపుండగు నధ్వర్యుండు (తిష్టుష్ఫన్లో రూపమగు యజ్ఞ ఖడ్గ (స్య) 

ముచే మూడుగీతలు గీయుగాక. అదిత్వ రూపుండగు నధ్వర్యుండు జగతీఛన్లో రూప 

మైన స్స్యము చేత మూూాడుగీతలు  గీయుంగాక, (యాగమునకై 6 జతురశ/ముగా 

నలంకరించంబడిన భూమికి వేదియని వేరు. ౩3 శే వేరకుండు, అ_నర్యామియునై న 

. పరమేశ్షరుని యాజ్ఞ యుండగా బాహా సమానులు నధ్వర్యులు ఖనన (తవ్వుట) 

రూపకర్శ్మనుం జేయుచున్నారు. (ఈశ్వరానుజ్ఞ చేతనే సర్వజనులు తవు యిష్టము 
గా 

నెజ వేర్పుకొనుచున్నారనుట ప్రసీద్ధమని దీనివలన చెలియుచున్నది.) ర ఓపెద్ ! 

నీవు) సత్యస్వ్టమాపమగుచున్నాను. సత్యేమునకుస్థానమగుచున్నాను. ౫ (హేవిరష్మిన్ 

వివిధముగా మం[తోచ్చారణముం జేయు బుత్యికు;ంలు గలిగినయూోూపేద్ ! [(కూరుండగు 

నరరు రాత్షసుండు పోన్రుటవలనం బూర్వ కాలమందు యడ్హి నావిస్సులను ధరించినదాన 

వగుచున్నావు, పితృదేవతల సంబంధియైన వీండ (సథ) మగుచున్నావు. (సమస్త 

మును ధరించుటచే) వి _స్రరమగుచున్నావు. (పురోడాశాదిరాప) ధనముకల దా నవగు 

చున్నావు. జీవనమే సృభావముగాగలవారు, హవిస్సును దానముచేయువారునగు 

యజమానులు వేదిరాపమైన యేభూమినిం (రాక్షసభూమికిల బై గాం దీసికానివచ్చి 

చం[దునియందు అమృతేకిరణములశచే స్థాపించినారో ! ఆభూమి(వేది) ని బుద్ధిమన్తులు 

మనస్సుచే నాలోచించి (దానియందు) “యాగము చేయుచున్నారు. 

నవమానువాకము స మా ప్తము, 



wr [అ౧.[_ప౧, ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౧6 పం ౧. 

కాలీ తో 
అనువాకము ౧౦ 

| | | 
౧ _పత్యుష్టగ్ ౦రవక్షుః (పత్యుష్తా అరాతయో2 న్నేర్వ సే జీసే.న తేజసాది' 

| | | 
షపామి ౨ గోపంమో నిర్మృశుం వాజీనంతా( సపత్నసావాగ్ ౦ సంమారన్షి 
లు అ న దే! 

శ 
i న | | | 

వాచం పాణంచక్షుః (శో(తం(పజాం యోనిం మానిర్భృత్ం వాజినీం తో 

సపత్నసాహీగ్ం సంమార్థా క కె ఛాసానా సౌమునసం|ప నం సౌభాగ్యం 

ar 
తనూమ్ అగ్నోరను [వతాభూత్వాసం న ప్యాసుక కృ తొయకమ్ ర సుప్రజస 

సాషవయగ్ం సుపక్నీరుప। 

గ రోతుససమూాహాము నళించుంగాక, శత్రువులు నశీంతురుగాక. (ఓ |నుక్కు_' 
లాశా! అతితీక్లమగునన్ని కెజస్సుశే మిమ్ము బాగుగ గాచుచున్నాను. ((న్రుక్. 
(సుపములు=నేయి మొదలగు వావిస్పులను హోాేమము వేయుటకు సాధనములు) 

౨ (ఓ (నువమా!) గోస్టానమును నాశనముచేయను. అన్నముకలిగినట్టియు, శత్రు 

)నుం దిరస్క రించునట్టి నిన్ను "బాగుగకోధనము చేయుచున్నాను. వాకుూను,: 
పాణమును, చక్షుస్సును (క్రోత్రమును, (చెవిని) సంతానమును, యోనిని నాళ 
నముచేయను. అన్నమునులిగినట్రియు శత్రువునుం దిరస్కరించునట్లి నిన్ను 

చాగుగకోధగము చేయుచున్నాను. 3 (వభార్య) అగ్ని ననుసరించిన -దెయుండి, సరీ 
యగుమనోభావమును, సంతానమును, సౌభాగ్యమును, శరీరమును, (గోరుచున్నదో! 
(ఆమెను) శుభ కర్భకొొలకు సుఖమగునట్లుగా బంధించుదున్నాను. ర ఓ యసన్నీ ! 

క త్రువులనశింపంజేయువాడన్రును, ఎవ్వరి చేతం దిరసూరించం బడనివాడవునగు నిన్ను, 

సరియగు సంతానముకలజబారమును, యోగ్యుడగు ఛో ర గలవారమును, నెవ్వరి చేతను 

తిరస్క-రించంబడనివారమునగు మేము సేవించుచుచున్నాము, 



[అ;|౧ వ ౧ ఆం (ధ్ర వేదములు. అను ౨. పం ౨ ౨౧. 

పంవాళతు 9, అ 
— DD 

| | | | 
వ్ అ గీ 3 ము ౧ సేదిమ | అగ్నే సపత్న దమృన మద స్టౌసో అదాభ్యమ్ | ఇవుంవిష్యా ం 

| | | | | 
వరుణస్య పాశం యమబధ్నీత సవితాసుశేతః | ధాతుశ్చయోనె సుకృతస్య 

| | | ' | 

లోశేస్యోనంమే సహపత్యాకరోవి 3 సమాయుషా సంపజయా సమగ్నో 

| | | | ఆ 

వర్పసాపునః | సంపన్నీ పత్యాహం గచ్చ సమాత్మాతనునామమ = మహీ 
నా. 

నాం పయో౭ప్యోవథీనాగ్ం రస స్తస్య కే2 కీయ మాణస్యనిః॥ 

౧ ఈ వాక్యార్ధము వెనుకటి చివరవాక్యముతోం గలివి [వాయంబడినది. 

౨ యోగ్యమగు జ్ఞానముక లసూర్యుండు వరుణునిమయొక్క_- యొపాశమును బంధించెనో | 

ఈపాశమును విడచుచున్నాను. (బహ్మయొక (స్థానమున “దాగుగంచేయంబడిన కర్మకు 

ఫలమగు లోకమునందు భ రతోం౧హాడ నాకు సుఖమును జేసికొనుచున్నాను. 

వికీ యగ్నీ ! (నేను) ఆయువుతోం గలిసికొనుచున్నాను. సంతానముతోం గలిసి 
కొనుచున్నాను. (పాత్మివత్య  మేస్వమాపముగాంగల) వర్పస్పుతోం గలిసికాను 

చున్నాను. ఈభ ర తో మాటిమాటికి భార్యయె కలిసికొనుచాన్నాను నాశరీరముతో 
జీవాత్మ చాలకాలము కలయుగాక. ర (ఓ యాజ్యమా! అనంగా నేయి నీవు) 

గోవ్రులపాలవగుచున్నావు. ఓవధులరసముకూడ నగుచున్నావు. అట్ట శ్షీణముకాని 

నీియొకథా (స్వరూపమును దేవయాగముకొటకుం) బాతయందుంచు చున్నాను. 

. | 

వపొమి ౧ మహీానాం పరా ?z సోన రీ 
| 

ధీనాగ్ 0 రసో2దళ్ల నతాాచక్ను 



౨౨ [అ ౧. (పం. కృష్ణయజుక్వేదము. అను ౧౦. పం 3.] 

| = | జ “య్ అభు ఏ చో | పా2 వేశ్నే సు[పజాస్తాాయ ౨ తజో2సీ తేజ్ 2ను (_వేవ్యాగ్ని నె లబ్ మావ్నినై 

3 దో రి రి హానీ సుభూక్రైవానాం ధామ్నే ధామ్నే దేవేభ్యో యజుశే మయజుపేభవ 

| 1. | 
రో శు కమి జ్యోతిరసి తేజో7ని స చేవోవః సవితోత్సునా త్వచ్చి_బేణ 

| | | | 
పవితేణ వసోఃనూర్య స్య రక్సుభిః ౬ శ కంతా! శు కాయాం ధామ్మె 

వ 3 ఒర ఏ అభ ధామ్నే దేవేభ్యో యజాఘు యజుమె. గృస్తోమి జ్యోతిన్వా బాతిహ్యర్చిస్వ్వా। 

| ' | 
రిషి ధామ్నేధామ్నే దేవే సేయజుపే గృహా ఇ థి AV ్న దే భ్యో యజు యయజు య గృహ మి 

ఉంటారా కు. శక 8 ౧ (ఓ యాజ్యమా ! నీవ) గోన్రలపాలగుచున్నాను. ఓపషధులరసముకూడ. 
నగుచున్నావు. రో గముచేంగొట్టంబడని ధృవ్విచే నిన్ను యోగ్యసం తానముకలిగి 
యుండుటకొరకుం జూచుచున్నాను. ౨ (ఓ యాజ్యమా ! నీవు) తేజోరూపమయిక 
యావావనీయాశ్ని నిం (్రసశించుటై శె వెళ్లుము, (ఈ ) యాహవనియాగ్ని నీ లేజస్సుకు 

బోగొటకుండుంగాక్ష, తె (ఓ యాజ్యమా | జ్యలాహాపమయిన నాలుక లయిట్రంచు! 

జా 

SEMIS PEE Ms AR 7 ATES HAN దానవగుట చే, నగ్ని యొక్క- నాలుక వగుచున్నాను. దేవతలసుఖముకొరకగు చున్నాను 

(ఇటువంటినీన్ర) చేవతలకొరకు నాయాయాహాతికి నాయా మం[తపూర్వక గ్రహ 
ణమున్నకె సమర్థమగుము. ఈ (ఓ యాజ్యమా ! నీవు) (్రకాళముకలదానవగేక 
చున్నాను. ఆ ఫతిస్స్వుతావమగుచున్నాన తేజోయాపమగు చున్నాను. ౫ అర్థము. 
పూర్యో క కము. ౬ (ఓ యాజ్యమా ! (పకాశముకల నిన్ను (బకాళముకలదాని 
యందు చేవతలకారకు నామా యాహాతికి నాయామం త్ర పూరక గ్రవాణమనై' 
సమర్గమగునట్లుగా (గహించుచున్నాను. జ్యోతిస్వ్వ్రయాపమగు నీవ్చు జ్యోతిస్సు 
నందును, కాంతిహాపమగునీన కాంతియందునుు డేవతలకోొరకు నాయా యాహు 
లికె నాయా మం(త్రవూర్యక| గహణమునకు సమర్గమగుదున్రుగాక, 

దశ మానువాకము సమా సము, oo 



[(అ౧.(,౩ప ౧, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧౧.పం ౧. 

అనువానము ౧౧ 

| | | . | | | 
౧కృష్లో2౭స్యాఖేష్టో౭న్న యేుత్వా స్వాహా ౨ వేడిరసిబ 5 పే.త్యాస్వాహ 

ఇను ర్ ఇకా చ ఆన క 

3 ర 
యా 

| | | | 
బర్హి రని సుగ్భ్యస్వాస్వాహో ఈ దివేత్వా2 కరిమాయత్వా పృథ్నివ్యెత్వా 

| | | 
ల స్పథాజిత్భభ్య యూ వారన టబ రెవ స్స్ ఠా ర్హాష్ఫ పం గచ్చత ౬ విల్హోణస్తూ- 

వో౭స్య్యూ ౭ ర్హ్యామదస ౦ళ్వా _సృణామిస్వా సస్థంటే వేభ్యో ౮ నన్ధర్వో౭ని 

| | | 
విశ్వ్యావ సుర్విశ్వన్నా దీపతో: యజమాన స్య సరిధిరిడ ఈడిత కన్ల న్యభాదాంరకి! 

౧ (ఓ యుభ్తమా నీవ) కృవ్ణమృగమగుచున్నావు. వనస్పతియందున్న 
దానవగుచున్నాను. (కాన్రన) నశగ్నికి ((వియమగు నిన్ను. (బోత్నంచుచున్నాను. 

(ఇధ్మము=లఅగ్నిలో హాోేమముచేయః దగు, సమిధ,) ౨ (ఓ వేద్! నీను లాభము. 

బొందినదానవగుచున్నావు. కావున బరి ర్స్సును థరించుటకోొరకు నిన్ను (బోతథ్నీంచు 

చున్నాను. 3౩ (ఓ దర్భా! న్వ్రు ఆజ్యాదులశే వృష్ధినొం దినదానవగుచున్నా వ్ర 

(కావున) (సుక్కుల (స్థాసనము) ఫాజుకు నిన్ను. బోష్షీంచుచున్నాను (నుక్కు= 
హోమముచేోయు సాధనము.) 

ర (ఒదర్భా!) ద్యులోకముకొజకు నంతరితలోకముకొరకు నిన్నుం (బోతుణమ: 
చేయుచున్నాను) పసృథివలోకమునవై_ నిన్నుం (బో9శ్నీంచుచున్నాను.) (పోలెక్షణము: 
నీరుచల్లుట ) ర ఓజలమా ! నాశేనీ ఏవ్చు) వీతృ చేవత లకొజుకు నివ్వుంబడితివి. "కావ్రన 

బర్జిస్ఫునందున్న వీతృదెవతలకె. రసరూపముకమ్ముు. (ఒజలావయవములాశా |) మో 

యుద్చూత (వ్య_క్రమెన) రసరూపము వే భూమిని. బొందుడు. ౬ (ఓప్రు సరమా!) 

వ్యావీిం చినటువంటి యజ్ఞమును సంఘాతరూపమై. ధరించిన డానవగుచున్నా వు. 

(పీ స్తరము=దర్భకట్ట) ౭ (జేవతలకాజకగు నోదర్భరాజా !) కంబళివలె మెత్త 
వీస్వరూపముగల నిన్ను చేవతలకొఆకు సుఖవుయిన స్థానముగా. (వేడియందు 



౨౫4 [అ ౧. (ప౧. కృష్ట యజు స్వేదము. అను౧౧. పం ౨ 

పఆచుదున్నాను. ౮ (ఓమధ్యమపరిధీ ! నీవు) విశ్వావసువను వేరుకల గ్యర్వూండవ 

చున్నావు. (కావున) సర్వహింసకులనుండి యజమానునకు రత్షకము, అన్న 

హాపమునై, స్తుతింపబుడినదానవుకమ్బు _ (నీవు) బేవేర్యదునిమొక్క. కుడి చేతివ . 

మన్నావు. యజమానునికి రక్షకము, అన్నరూాపమునె, స్తుతింపంబకినదానవుక ము. 

మితాావపణ దేవతలు నిన్ను ను తేర భాగమున థరించుదురు గాక. (అనుహై.ంశ్య 

స డుచున్న) నిత్యకర్శ చే యజమానునకు(, బోషకము అన్నమాపమునై, స్తుతింగ 

బడినదానవ్రక ము (పరిధిజయాగార్హ మైన మేడి క్జ్త), 

పంఛానతు ౨. 
— 0 

| | | | 

దశ్నిణొ యజమానస్య పరిథిరిడ ఈడితో మి తావరుణా తో త్తరతః పరిధ కాశీ 

| | 
(ధువేణ ధర్మణా యజమానస్య _పరిధిరిడ ఈడితః ౧ సూర్వస్వా పుర 

శ్సాతు క స్యాశ్చ్ద భిశ స్యా 2 ఏతి-పారా [తం త్వాక వెద్యు మున్హ్ 
1 వే 

| | | 

సమిధీమహ్యూ గ్నే బృవా_న్త మధ్వ ౩ వికోయ న్టే)స్లో రోవసూనాగొంరు బూ? 

| | | 
మాదిత్యానాగ్౦ సదసీపీద ౫% జుహంూరు సభృద్దు/ వా౭సి ఘృుతాచీ నా] 

| | | ప్రీయేణ నాన్నా (ప్రియే సదనిసీడై ౬ తాఅసదన్సు కృతస్య 
అణ 

౧ (ఒ మధ్యవాపరిధీ !) సూర్వ్యు(డునిన్ను ముందుగాం (దతిహింసనుం డియ్ 
రశ్నీంచుంగాక! (ఈ ౧వ వాక్యమునక రము వెనుక టి భాగము నకం బూర్వవాకస్టివ | 

(వాయయిడినది.) ౨ పండితుండవగు నో యన్నీ ! సమృుక్షకొఅకు హేమ bE 2 ం న 



(అ. శు ౧. కృష్ట్ణయ జు క్వేదము, అను ౧౨. పం ౧] ౨౫ 

లింపంజేయుచున్నాము, (పరిధిజయజ్ఞార్హ మెన మేడిఇెట్టుయొక కాష్ట్రమునకు వేరు.) 
3 (ఓ దర్భలారా! మారు) సంతానమునకు నియామకు_లెయుంకుండు. ర (ఓ 
(ప సరమా! నిన్ర) వసున్రలయొక్క యు, రుద్రులయొక్క_యు, నాడితుషు లయొక,-య. 

స్థానమునందుండుము. ౫ (ఓ (ప్రస్తరమా ! నీవ్రు) జహున్రస్వరూపము, ఉపభ్ళతువు. 
ధ్రువ స్వరూపమునగుచున్నావు. (ప్రియమెన “ఘృతాచిియను వేరుతో (బియ 
మగు స్థానమునందుండుము, (జుహుువ్రు, ఉపభ్ళతు ధృవ, ఈ మూడును హోమము 

చేయు సాధనములు) ౬ ఈ (సుక సువములు (హీ మము చేయు సాధనములు) పుణ్య 

లోకమునందున్న వి. కీ విమమూ గీ! ఆసుక్ సువములనుం వాలీించుము. యజ 5 _ | వ లా 
మును రథ్నీంపుము. యజమానుని రక్షింపుము. యజ్ఞారు డ నెన నమ్న రశ్నీంపుము. 

వకాదనానువాకము సమా సము, 

అనువాకము ౧౨, 

| | | | | ౧ భువనమసి వి ప్రథస్వాగ్నో యస్టరిదంనమః ౨ జహ్వావ్యూగ్నీ స్వాహ్వయక 
| కీ | | దెవయజ్యాయా ఉపభ్బ దేహి దేవస్వాసవితావ్యాయతి దేవయజ్యాయా 

| | - | 
౨8 అగా వప్త్రామావామవ (కమిప౦ విజిహోభాం మామాసం తా పంలోకం 

U | | | | బలీ ఒడ మేలోకకృలే కృణుతం ర విహ్థోణస్థానమని A తం్పన్లో 0 అకృణా ద్వ ర్యాణ సమా 

| l ! | | | 

రభ ప్ర అధ్వరో డివిస్పృళమ్మవ్యాతో యజ్ఞోయజ్ఞ ప తేరిన్దా) వాన్న్వాహ 
| | ! ౬ బృహద్భాః ౭ పాహిమా౭గ్నోదుశ్చరితాదామా సుచరి కేభజ ౮ మఖస్య 

( | 
శిరోzసీ సంజ్యోతిషాజ్యో లిరజామ్క 



౨౬. [అ౧(ప ౧. కంద్ర రద మాలు అను ౧౩. పం ౧|| 

జుహుువాూ ! రమ్ము. అన్నిపనో తుండు ని సిన్ను చేద మాగముకొరకుం కు బెల పుకున
ు. 

ఓ యుపభృ్ళత్తూ ! రమ్ము. _పకాళకుండు, (చేరకుండునగు. సూర్వుండు. నిన్ను దే 

యాగముకొరకుం బిలచు మన్నాడు. (జూహూ, ఉపభ్ళత్ = ఈ౭౧డును సళేోమసాధక్ష. 

వస్తువులు) 5 (a8 యగ్నావిష్లు దేవతలారా ! (ఆఘార -జారామముకొరకు 

మధ్య నడచుచున్నవాండనెనను చేను పాదముచె) మిమ్మునత్మికమించను, నడ స 

కవకాళమిచ్చుటకు నాెడముగానుండుడు, నన్నుంగూర్చి సం తాపమును చేయకుండ... 

స్రానమునకు(గారణము లె అతనమిారు నాకు ( వెళ్ళుట కై) స్మా సానమునుం-చేయుండు, ర య 

భూ(పచేళమా ! నీవు) యజ్ఞ పురుషునకు స్థానమగుచున్నావు. ౫% ఈ జేవయానన్థ. 

బలమువలన నిందుండు (రాకసవధహాప) ) విర్యములండేనె ను, _నెరులిదిక్కు నాక 

భించి పొడ వెనదియు. హింస (విచ్చేదము) 'వేనిదియు. నీశాన (దే వ) దికుూ్ణ 

స్పృశించి కుటిలముకానిదియు నిం్యద్రుండు చేవతేగాగలదియునగు.. యజ్ఞ స్వాముల 

యజమానుని యాఘారము దేవతకొరకివ్వుంబడినది. (ఆఘార ము= ఒకానొక యాడ 

హోమము నకు6జేరు.) ౬ (ఈ యాఘారముచే జాగలామాపమేవిధముగా) నొప్పు: 

చున్నదో ! (ఆవిధముగా నీయగ్ని) (పకాశించుచున్నది. ౭ ఓ యగ్నీ ! దుష్ట్రమట! 

నాచరణము ( (అసత్యము) ) నుండి నన్నురశ్షించుము. మంచియాచరణము (సత్యష న్ 

నందు నన్ను గ్ధాపీంచుము. ౮ (ఓ మిగిలిన యాఘారమా | నివు) యజ్ఞము 

ను తేమాంగమ (శిరస్సు) గుచున్నావు (కావున సీరూపమైన జ్యోతిస్సుతో (భో 

ప్యత్రయందలి యాజ్యరూప) జ్యోతిస్సుక లిసికొానుంగాక, ము 

ఇటు ద్యాదశానువాకము సమాప_ప్త పము. 

న 

అనువాకము ౧౩. 

[ I | క 

౧ వాజస్యమూా (పస వేనో దా భేణోదగఖీత్ | అథాసపత్నాగ్ 0. ఇన్నో 

| 

నిగా భేణాధరాగ్ ౦ అక | ఉద్దా9భంచ ని గాభంచ (బ్రహ్మ చేవాఅసీవృథ 



స |అ౧ (వ ౧. కృష్ణ యజున్వేదము. అను ౧౩. పం ౧]. ౨8 

అభా సపత్నా ని న్లాన్నీ మే విషూచీనాన్వస్
య తామ్ 9 వసుభ విస్సా రు 

భ్యస్వా౭2ది త్యేభ్యస్వా2 3 కగ్ం౦ ర్రహాణావియ న్గువయః | (ప్రజాం యోనిం 

మూనిర్శ తు ర మాప్యాయనామాప బపధ యో వరుతొం పృహతయః 

స్థదివమ! 

౧ అన్నమును జుహువు నూర్జ్వముగా (గహించుటవలన _ నిచ్చటనుండ 

యిందుండు నన్ను నూర్చ్వముగా (గహించెను. వీమ్మాట ఉపభృాత్తునుర్నగిందుగా 

(గహంచుట చే నాశ త్రువ్రులను నికృష్టులనుగాం జేసెను. పర్మబహ్మయు, చేవతలును 

నాయుతక్కేంర్ష ను శత్రువుల నికృష్ణతను (న్యూనతను) వృద్దినొందిచిరి. పిమ్మట 

నిం|చాగ్నులు నాశ | తువులను వంకరనడక గలవారినిగా వచేముగాం (బవ ర్తింపం చెసిరి. 

2 (ఓముధ్యమపరిభి 1 నిర్ను వసువులకొజుకు (జుహూువుతో "ల గలుపుచున్నాను. 

(ఓ దవ్నీణపరిధీ 1) నిన్ను ర్యుదులకాఅకుం (జుహువుతోం) గలుచుపుచున్నాను. 

(ఓయు త్తరపరిధీ !) నిన్ను అదిత్యునికాఅకు (జుహువుతోల గలుపుచున్నాను. 

5 పత్షులు నేతితో. గలిసికానిన |పస-రాగ్రమును నాకుచున్నవై_ వేర్వేటు మార్షము 

లనుం గూర్చి వెళ్తుగాక. (నేనె శే సంతానమును-(దానికారణ మైన). యోనిని 

నశింపజేయును. ల ఆద్యారూపములై నయుదక ములు (పు స్తరమూలరూపములగునో సుధు 

లనుం దడుపునుగాక. (ప స్తరావయవములగు నోదర్యావయవములారా ! మోర్చు 

వాయున్రయొక్క. బంధువులై యుండుడు. (ఓ(ప స్తరమా! నివు) స్వర్గ్షమునుంగూర్చి 

నెళ్ళుము. పిమ్మట మాకు వర్షమునుః బంపుము. (పి స్తరమూదర్భలతో గటినకట్ట.) 

పంచాశతు Cy 

| | | | 

గచ్చ తతోనోవృష్టి మేరయ ౧ ఆయుప్పా అగ్నే 2స్యాయున్న పాహిచత్వుప్పొ 

అగ్నే 2సిచము గ్ట్టపాహి ౨ (భువా౭సి వై యంపరిధిం పర్యధ ల్థా అగ్నీ చేవ 



రా [అ౧వప ౧. ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౧౩ పం 3-] 

సక | | | BD | (౨. పణిభిర్సీయమాణ౫ | తంతవతమను జొ పుంభరామి నేదేవత్వ దపచేతయూ 

| | | జోయజుస్య పాథ ఉపసమితగ్రం ర సగం సావభాగాః సేషాబ్బ వా నః (ప స్తశేషా 
౨ 

౧ఓ యన్నీ ! (నీవ) ఆయుస్సును బాలించువాండవిసచు న్నా వు (కావున). 
నాయాయుస్సును రక్షించుము. ప యన్నీ ! నీవ్ర చశుస్సును రవ్మీంచువాండవగు' | 
వున్నావు (కావున) నాద్భషిని రక్షించుము. ౨ (ఓ వేది! నీవ్ర) స్టరమయినదాన 
వగుచున్నాన్స. 3 ఓ యగ్న దేవా |! సో, తేములచేం బొండం బకుచున్న (నీవు) వ్ 
మధ్యమపరిధిని పక్సిమభాగమునందు స్వయముగా ఖైవించినవాడవగుచుంటివో ! 
(పీయమెన యా మధ్య మపరిధిని నీకనుకాలముగుట చే (నీయందు) 
ఈమధ్యమపరిధి నీనుండిపోయిన మనస్సుకలది కానేరదు. ఓ దశ్నీణో తేరపరిథులారా క. 
య్యుమయొక్క_. (ఫలరూపమైన) యన్నమునుంబొందుడు. ర కీ విశ్వే దేవతలారా 1 
పృవారును అందరి చెబూజిం పబడు వారును, _పస్తరము కిడికిలియందుకలవారు 
గుమోరు సం(సావమే (జుహూపభ్ళతులచే నుంచబడిన యాజ్య శవము) భాగము. 
రవార లెయుండుడు. ఈ (మాచే జేయబడిన) సోతమునుజూచి (మంచిదని) తలచిన ._ 

న్నారె యో యజ్ఞ్జమానందు కూర్చొని సంతుష్టులుకండు, 

ఆంచుచున్నా.ను. 

fr am TT. Te ra 

పంచాశతు 3 

| | 
| జేవార్హమాొం వాచమ విశ్వేగృణ న ఆసద్నాకి వ్ . పనా చ త సగుణ త్ర అసద్యాన్నిన్ బ్హిమి మాదయడధ్వ | 

| ౧ మగ్నో ర్యామ పన్న గృవాస్య సదసి సాదయామి సుమ్నాయ సుమి నీ 
| | / నుమ్నే మాధ త్రం ధురిధుక్య్యాపాత ౨ మగ్నో2దన్ధాయో? లీతతనో పాహి 
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| | | 

మా 2ద్యుదివః పాహి (పసి తే పాహి దురిప్యై సాహి దురద్శన్వె పాహి 

| | | | 

దుశ్చరితా దవిషంనః పీతుంక్భణు సువదాయాసనిగ్ ౦ స్వాహా వి చేవాగా 

| | 
తువిదో గాతుంవిత్వా గాతుమిత మనసస్పత ఇమం నోదేవ దేవేషు యజ్ఞ గ్ ౦ 

| | 
స్వాహా వాచి సాహో వా లేధాః॥ 

౧ (ఒజుాహూపభ్ళత్తులారా ! మిమ్ము) నష్ప్టముకాని గృహహాముకల (పథి 

ఏభిమానియగు నగ్నియొక్క (శకట రూపు స్థానమునందు (యజమానుని) సుఖము 
"అకు స్థావించుచున్నాను. (ఓసుఖవన్హములైన జహూపభృత్తులారా !) సుఖము 

౨దు నన్ను స్థాపించుడు. యజ్ఞ భగ మును వహించునట్ట యయాూాదంపతులను రశ్నీంచుడు. 

- హీంసింపంబడని జీవనము కలవాండనవ్హును, వేడిశరీరము కలవాండవృనగునోయ న్నీ ! 

ప్పుడు నన్ను స్వర్ల్షమునుండి (దేవతలు నాకపరాధ మొనరించకుండునట్లుగా) 

శ్రీంచుము. గొప్పదియగ బంధనమునుండి (ఫలవిఘ్నుమునుండి) రక్షించుము. 

"తీయముకాని యనుష్టానమునుండి రక్షించుము, (యాగాధికార విరోధియగు, 

ష్పవస్తు భోజనమునుండి రశక్షీంచుము. నిషేధించబడిన యాచరణమునుండి 

శీ ంచుము. మాయన్నము నమృతముగాం జేయుము. సుఖముగా గూార్చొనుట 

మిత్తేమైస్థానమునుం జేయుము. 9 మార్లముం చెలిసిన యోబేవతలారా ! 

పూర్వము) వమౌాక్షమునొంది (వచ్చితిరో ! మణల) నామార్షమునంబాండు. మనన్సు 
కుం బ)భువగు నోదేవా! (మాచేం జెప్పంబడిన) దేవతలయంది మా యజ్ఞము 

ఎంచుము (ఈ యాజ్యము) హుతమగుంగాక. సర్వకిియా పవ_ర్తకుడగు వాయువు 

'౦దు (ఈయజ్జ ము) నుంచుము. ఈ యాజ్యము పహుతముగుంగారక, 

(తయోదశానువాకము సమా స్తము. 

ia 

శా 
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అనువాకము ౧౮. 

| | 
౧ ఉభావా వినా?గ్నీ ఆసువధ్యా ఉభారాధసః సపామాదయథధ్య్యె 

_ అ _ వ _ 

| | . 
ఉభాదాతారా విపాగ్ ౦ రయూణా ముఖ"వాజస్య సాతయీ పహూువేవామ్ స్ 

| | | | | 3 

9 అశ్రవగ్ ౦ హిభూరిదావ త్తీరావాం విజామాతురుత వాఘాస్యాలాల్ _ 

| | 1 
అథా “నను వయా యువాళ్య మిస్దాాన్న్ సో సోమంజన చూమిన్యాన్ 

నల 
ఎ! 
చిన 

రీ వమినన్తమం Ie వృత వాణాజుమేథనమ్॥ | 

౧ ఓయిం[ దాగ్నులారా ! సంపూర్తముగా హోమము చేయుట కొటకుగే 
౯9 క 

పురోడాశ రూపమైన యన్నముతోం బరస్సరము మిారిదజు కూడుకొనినవారళ్షై 
సంతోవించుటకొజకును, సుమ్మల నిద్దజినిం బిలచుచున్నాను. మోారిద్దలుం af 

సంతానముసచ్చు వారలను వినియున్నాను. "కావున ఓయిన్లాకిగ్నులాకా! మిల చ 

సోమముతో సమానమైన పురోడాశము నిచ్చుటచే (మి మనస్సునంధు నూతనవైక్ 
సనోహయు కైన చి తేవృత్తుల ) సముదాయము ను సంపాదించుచున్నాన 

3 టయిస్టాాగ్నలారా 1. ప్రజలకు క్షోభను. చేయువారును,. దొంగతనము 
సమర్జులునగు దాసజనులు (పభువులుగల తొంబది పల్ల ణాముల నాశేపర్యాయమెనే 

( (విజరు కర్మచే నశింపంజేయుడు. (పహారము=దెబ్బ), ర వృ తాసురునిం 2 జంకే. 

యోయిన్హా “గ్నలారా ! దోషరహితమును, నూతేనములై న యన్నవి చేపమల్య 

_ బుట్టుకకలదియునగు _ సోత్రమును నేవించుడు. _ (రోషగర్వాదులు లేకుండుట 
సుఖముగా “హారామముచేయుటకు సమర్దులగు మిమ్ములనిద్దణిని ఏకా౭ ణమువల! 

క లచుచున్నానో ! ఆ హేతున్రవలన యజమానునికన్న మును వెంటనే యొస గుడ్ 

ఇ 
య్ 

వ్ 
గ్ 



F అ 
టా 

(౫౮ ౧. రు OO. 

| 

ఉభాహివాగ్ం సుహవా జోహనీమి తావాజగ్ ౦సద్య ఉశ లేభేప్రా 

| | | ద 

౧ నయము కా్ట పధస్ప కేరథం నవాజసాతయ | థియేపూపన్నయుబ్నహి 

| | | | 

౨ పభస్సభథః పరిపతిం వచస్యా కా మెనకృతో ఆభ్యానడర్కమ్ సనోశరా 

ఆ ఎ, _ _ ల 

సచ్చురుధశ్చద్దా /౧-/ధియం ధియగ్ 0 సీషధాతి (పపూపా 9 శేశతస్య పక్ 

నావయగ్ ౦ పా తేనేవజయావనీ | గామశ్యంపోవ యిన్వాసనః। 

౧ మంచిమార్లమునకుం (_బభునగు నో సూర్యుడా ! మేమేనిన్ను అన్నవ్ష 

"మయిన క ర్శకాజకుం గలుపుచున్నాము ౨ (ఫల) కామము _(బేరణ చేయబడిన 

(నేను  ఆయామార్షమునకు( బాలకుడగు (పూపషయను నామా న,రముక ల 

సూర్యుని (సోోతమయిన) వాక్కు-చేం బొందినవాడనగుచున్నాను, (ఆసూర్యుండు) 

మా శోకమును, బోగొట్ట నవియు, జంద్రునివలె సంతోవసాధనమెన యగ భాగ 

ములు కలవియునగు నొపభులనిచ్చుగాక, (వుజేయు) గొప్పదియగు (పశైన 

ఉళ్క్యప్టముగా సాధించ గక, 5 హిళమగు ప్వుతాదికి ముశోతనువి లె శ్నేతస్వామి 

నేతను గోన్రను, అశ్వమును, పోషీంచునన్నమును మేమంతటను జయించు 

చున్నాము. అవ్నేళస్వామి యిటువంటి గవాశ్యాదాల విషయమై నన్ను సుఖపెట్టు 

గార్ 

పంచాశత్తు 3 

| | | | 

మృడాతీడృశే ౧ శ్నేతస్యపలే- మధుమ_న్హమూార్షి ం ధేను రివప యోలస్మాసు 

| | | | | 

ధుక్షష | ఎధుశ్చుతం ఖఘృతమివ సుపూతీమృతస్యనః పణేయోమృడయన 



35 [అం (ప ౧. ఆ౦(ధ వేదములు. అను -చిర పరి .. 

| | | | a _9 అగ్నేనయ సుపథారాయ్ అస్మాన్ విశ్వాని దేవవయునా నీవిద్వా ష్ 

యుయోధ్యస్శృజ్రహు రాణమేనో భూయిష్థాం తేనమ ఉక్తింవిధేమ ౩ ఆ చేశ 

నామపపర్థ "మగ న్మయచ్చుక్న వామతదను. పవోథుమ్! అగ్ని ర్విద్వా నయజాశీ వ 
ము ాు 

wal 

Mae 
శి i శ) 

ర 
(పభువులు మమ్ము సుఖ పెల్టుదురుగాక! ౨సీయన్నీ! (నీవు దర్శపూర్హ మా సేస్షి 
ఫులహమాపు థనముకొజకు మము ఇ దోషరహితమెన మార్రముడ్వారా నడివీంచువ 
ఓ దేవ! (నీవ) సమ _సమౌార్షములను. జెలిసికానుచున్నాను. కుటిలమయిన తే 
దారినినడచుటయను పాపమును మానుండివోగొట్టుము. నీకుగొప్పదగు నమస్కా 
వాక్కును బల్కుదుము. 3 ఏకర్శననుష్టించుటకొఅకు (మేము) సమర్థులమి 
చున్నా మో యాకర్శననువ్పీంచుటాకై. దెవతామార్షము సూరి వచ్చినారము. అ 
విద్వాంసుండు. ఆయన్ని యె (మాకొక) యాగము చేయగలడు. ఆయగ్నిం 
(దెవశేల) నాహష్టనించువాడు. ఆయగ్నియే (అతిపన్నము లైన) య జములను, a 

Ey వులను, ఇయ (గలదు, (ఆతిపన్నము= కాలమందు వేయబడ కై తవ్బీనపి,) 

లా అజ 
mE 

; స్ 

పంవానతు త్ర, 
నల 

చేదువూాోతా సోఅధ్వరాకు బుతూన్ కల్వయాలీ | ౧ -యద్యాపీవుః 
| | ol | జ తదగ్న్యయే బృహదర్చ విశాపసో | మహివమీ వత్వద యు_స్త్రద్వాజూ ఉదీర తేక 



pa 
wf 

ఎ లందు అట లు టాం ECE 

న TE స ౧. 

[అ౧.|_పం. కృష్తయజు స్వేదము, అను ౧కి. పం రీ.] ౨౩ 

3 అగ్నాత్టంపారయా నవ్యో అస్మా న్వ్ స్త్రి రతి దుర్వాణే విశ్వా | పూశ్చ్ 

| 
పృథ్వీ బహాులాన ఉర్వభవాతొ కాయ తన యాయ శంఠరవూః | 3 తమో 

| 
వతపా అసి చేవ అమేషా | త్వంయజ్లే మ్వీడ్యః | ర యదొోోవయం 

| | | 1 | 
(పమినామ (నతాని విదుపూం దేవా ఆవిదాహ్టరాసః | అగ్నిష్ట్ర ద్విశ్వమా 

| | | 
పృణాతి విద్వాస్ఫెఖి గౌవాగ్ 0 బుతుభిః కల్పయాతి॥ 

౧ ఏ| పాయణీయ హవిస్సుకలదో, యా హవిస్సు ఆన్నికొణకు గొప్పుందగు 

గాక, ఓ సూర్యుండా ! గోవువలె (ఫలమునిచ్చి) నన్ను ఆదరించుము. నీ యన్నుగ 

హమువలన ధనము, కన్నములు, అధికముగా గలుగుచున్నవి ౨ ఓ యస్నీ! 

(కొత్తేవాండవగు నీవ్ర మమ్ములను శా (స్ర్రియానుష్పానములచే ననేక (అతిపాదరూప) 

పాపముల నత్నికమింపం చేసీ (ఫలపర్య నము లెన కర్మల) యొడ్డునుంబొందిం దము. 

(మటీయు మౌనివాసముకొజుకు) పట్టణము విశాలమగంగాక్, (సస్యసంపత్తి కె) 

భూమి విస్తీర్ణమగుగాక, (వణీయు నీవు) మాకుమారునకును, కూతుగునకును 
సుఖమునిచ్చువాడవుకమ్ము. (అతిపాదదోషము=తప్పుదారినింగర్మ చేయుట) ౩ ఓయగ్నీ! 

నీవువచ్చి మనుష్యులయందు (నతమును.బాలించువాడవగుచున్నావు. నీవు యజ్ఞము 

లండంతటను స్తుతింపంబడినవాడవగుచున్నావు. ఈ ఓ దేవతలారా ! పండితు లెన 

మో వతముల (మా చేననువ్యీంచం దగినవి) నత్యంతము విద్యాంసులము కాని మేము 

నాళనముశేయుచున్నామనుట యెదికలదో ! దానినంతటను -విదాషంనుడగు నగ్ని 

పూరించు! గాక! ఏబుతువిే "షములచే దేవతలను హావిసును భుజించుట ౩ కె (అగ్ని) 

గల్పించుచ న్నాండో ! అకాలములచే (వతమును. బూరించుంగాక. 

య లూ ia అ న | - మడ _ స ల క ట్ 

కట్లు (ప్రథమా ప్టకమనం (బ్రథవమ్మపపాఠకము సమాప్తము, 



కర [అ ౧. (ప ౨. ఆ౦[ధ వేదములు, అను౧పం ౧౫ 

దగ తీయ పీ పాఠక ము. 

| | | | | 
Pe వ . = a & పఠాన్షన్లు జీవ వేద్ ర యు ల పయ వర్పస _9 ఓవ (త 'యస్వనణ్ క 

స్వధి తేమైెనగ్ం హిగ్౦ నీచే ఇశూశేతాని (పవచే ౩ స్వస్ను త్రరాణ్యశీ యక 
_ 0. "ఈ _ _ _ _ DL =. _ స 

| | | | 
తను వంమే పాహి ౭ వమహీనాంపయమో?zనసీ వరో ధా అని వర్చః। 

గ్ జీననమ. కొజకు, దీరా ర్స యువుకొజుకు, (బహ్మవర్చస్సుకొఅకు, నుదకముక్ట 

ఎను డడ పుంగాశ |! 3 సయోవరి! ఈయదవనమూనుని రన్నీ౧చుము, స్స్ శ్రీ 

గానుని హింసించకుము., దెవతలలోం (బసీడమ'గా వినబడుచున్న నేను. జ్ 

ఎను శరము చేయుచున్నాను : విఘ్నము లేకుండగా. దరువాయి కర్మలను 

దును. ౮ నీట్ేం బవితముశయు "వే ఘాదులు (సవించుచున్న యుదకముే 

“యజమానులను, ఒవి|తము ₹య(గాక. తలులగు నీయుదకములు మూ నుగ 

వుస్త పాపమును బోన్ ట్టుంగాక.. (స్నానా చమన ములచే లొపంను, ఇెలుపలన్ము 

ny, రిళుద్దండ నగుచు నుదకములనుండి లేచివచ్చుచున్నాను. ౬ (ఓీవ్యస్త్రమా ! స్ 
మనుయెక్క శరీరమగు చున్నావు. నాశరీ్ళమను రశ్నీంచము. ౭ (ఓన వనీలా 

pe ee చ్రు) ఆవుపాల (వలన బుల్ల నాన) పగుచ న్నాథ. వర్చస్నును ధరించిన. దానవ 1 

చున్నావు. (కావున నా యందు _ఒవ్మావరస్నునుంచ ము, (నవనీలేము=వెన్న.) .. 

fs 
wy 
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౨ చిత్సతీస్వాపునాతు వాక్చతిస్వాపు నాతు చేవస్వా సవితాపునా త్వచ్చి_దెణ 

| | | 

పవి(కేణ వసోస్పూర్యస్య రక్నిభి 3 స్తస్వలే బప్మితపతే పవి క్రేణ యస్మైకం 

| 

పునే తచ్భశేయ రో మావో దేవాస ఈమహే సత్యధ ర్నాణో అధ్వశే 

ఆ ఆ ఆ క. 

| 1 
యద్యో దేవాసఆగుశే యక యాసో పహావా నుహా సో ఇన్హాో్న దావా 

| | | 

పృథధిపీ ఆపఓషధీ ౬. సందికమాణా వధిపతిరసీహ మాస నం పాహి! 

౧ (ఓకాటుకా ! నీవు) వృ కాసురుని (కంటియొక్క) నల ల్ల గ్రుడ్డువగుచున్నానవు. 

చేత్రమునుం చాలించుడానవగుచున్నావు. (కావున) నాదృప్టిని రశ్రీంచుమ్వా 

% జ్ఞానములకుం (బ్రభువగు మనస్సు, భ్మిద్రములు లేని దర్భపవి(త్రము చే, నిన్ను, 

¥ ౬ 

: న్ 
నై 

ప 

క 

బని[తము చేయుగాక. వాక్కులకు రాణియగు సరస్వతి, ఛి దములులేని దర్భ 

పవిత్రముంచ్చే నిన్ను బవ్మితము చేయుగాక. సర్వా_న్తర్యామియు, (బేరకుండునగు పర 

.మేశ్వరుండు ఛి డరహిత దర్భపవి(త్రముచేతను, జగన్నివాసహేతువగు సూర్యని 

యొక్క కిరణయాపములె న దర్భల నిన్ను. బవితేము చేయుగాక. 3 అదిత్యరూవ 

మైన యచ్చిద పవి తేమునకుం (బ్రభువగు నోయ నర్యామా!, నీపని తముచే నే 

, యగ్నిష్టోమ కర్మకొలుకు నాత్త ను శోధించుచుంటినో ! ఆ యగ్ని హోమము (చేయు 

టకు) సమర్హుండను కాంగలను, ర ఓచేవతలారా ! మి-సంబంధియగ్ నీయాగము 

; నందు (చేమ అనుష్టానపరులమై వచ్చుచున్నారము. యజ్ఞ మునకు సంబంధించిన 

. యోచేవతలారా ! పే హీతువునలనం గర్భల పా/రంభమునందు మిమ్ము నాహ్మా 

'' నించుదుమో | (ఆహేతువువలన మేమిచ్చటకు నచ్చుచున్నాము.) ౫ (ఓయాహవనీ 
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యాన్నీ |) నీను వీ క్షూయూపముఎగు నియమముకుం: చఛచాలకుయ వగుచున్నా వు, 

(కావున) నీసమాపమునందున్న నన్ను రశ్షీంచుము. 

ప?థ మానువాకము సమా పము. 

——_0-!— 

అనువాకము, ౨. 

| 

౧ ఆకూక్వె (పయుజే2గ్నయే సాహో మేధామై మన సే2గ్న రె స్వాహా 
| | న్. 

పకా కపసన్నయే నాతో సకస్వత్యై వూసే. వ్యావ. 
| 

దేపిర్భ్భహాతీ ర్విళ్వశంభువో ద్యావా పృథివీ ఉర్వ న్రరిత్షం బృహస్పతిర్నో 

| | | | 
హవిపా వృధాతు స్వాహా ౨ విశ్వే దేవస్య నేతుర్మరో వృణేతసఖ్యం' ' 

| | | | 
విశ్వేరాయ ఇషు ధ్వని ద్యుమ్నం వృణేత పువ్యుసే స్వాహ 3 రాల్పమయోః 

౧ ఆకూలి (యజ్ఞముచేయుదునన్లు మోనసిక్ సంకల్పము) సిద్దిరచుట నై (నిర్వ 

ము చేయు) నగ్నికొజకీ హవిస మగుంగాక, రకా క్రికె న్నన గా (ణే యు) a యి సు హూుత్ర యగ Ch ac ua 

౧) మనో2భిమాని చేవతే, యగు నగ్నికొజకీ హవిస్సు హుతమగుంగాక, (వతనియ : 

మున (నాశరీర) తపో2భిమాని చేవతేయగు నగ్నికొఆకీ వావిస్సు హాంత్రమగుం = 
గాక. 'మంగ్రోజ్బారణశ క్ర కిశై వాగిం్యదియ పోవుకు(డగు నన్నికొఆకీ వాబ్షిస్సు హుత = 
కుగుంగాక. 'ఓయుదకములారొ | మూహవిస్త్సూ చే వృద్ధినొందుడు. ద్యావాభూములు - = 

వృష్ధినింబొంద్దునుాక్, వి _స్తీరమగు నాకాశ్వ్ము వృద్ధిని బొందూనుగాక,. బృహ. 

స్పీయు వృద్ధిని బ్యొందునుగాక, 3 మర్గణకీలుండగు య్లజమాను(డు, (పపంచ. 



చాన - 
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స్వరూపుండు జగన్నిర్వాహాకుండు. నగు దేవుని యన్నుగహమునుం గోరవలయును 

ఓ[పపంచ స్వరూపుండా ! ధనమునకు. బభువగుచున్నావు. యడ్ఞ మును. బోమించు 

టకై ధనమును యాచించుచున్నాను. (అని బేవుని సఖ్యమునుః గోరవలయును. ) 

3 (శుక్ల. కృష్ణ రెఖలా రా ! మీరు) బుక్సామములకు సంబంధించిన చి _తేరువులగు 

చున్నారు. అటువంటి మిమ్ముల నిద్దజినిం దాకుచున్నాను. ఉత్తమ బుక్కు-తోం 

గూడుకొనిన యీయజ్ఞి ముయొక్క- 'కర్షసమ ్రిపర్య న్తము (మీరు) రశ్షీ చుండు 

లే 

పంచాకతు ౨. 
-—-——_O0 

పాతమా2స్య యి ఇ స్యోద్భుచ ౧ అవాంధియగ్ ౦ నిక్షమాణస్య 'దేవ్యకతుం 

దషంవరుణ సగ్ంకిశాధి యయా 2ఖి విశ్వాదురితొత'శేమ నుతర్మాణమధి 

| | | | 
5 9 

నావగ్ ౦ గూ వామో 3 ర్షస్యాక్షీరన్యూర్డ (మదా ఊర్షంమేయచ్చు పాహిమా 

| | | | ) 
మామా హీగ్ంనీర్విష్టోఃశర్నాసి శర్శృయ జమానస్య శర్మ మే యచ్చ నతు 

| | 
(తాణాం మా౭2తీకాశా త్పాహీ 3 న్షస్య యోానిరసి॥ 

౧ ఓ వరుణదేవా! ఈ యన్నిప్తోమవివయక జ్ఞానమును సంపాదించుచున్న 

యజమానునిసంబంధియు, సమృద్దమైనదియు, నగు నగ్ని ప్టోమయాగమును బాగా 

నుపబేశించి' పూ ర్తి జేయుము. (మేముకూడా పూ ర్రియగుటకు) సమ స్తమైన ప్ర్ఘ్ను 

రూపపాపములనే' నావ ' (పడవు) చే దాటుదుమో! సుఖముగా దాటుటకు సవజ 

మగు కృష్ణాజనరూపమైన. యాపడవనెకుగాచున్నాముః ౨ (ఓ. మొలనూలా. ry 

నీవు అంగిరసమహర్షి సంబంధమగు నన్నరూపము, కంబలమువళలి మె చనిదానన్సై, 

నగుచున్నావు, (కావున) అన్న రసమునాకీమ్ము. నన్నురతీ౦చుము. (బంధనమాచే 

చాధారూపమైన) హింసనుచేయకుము. (ఓ వ్యస్ర్రమా! నీవు) ఏిమ్ణమూ రికి 



వా 
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సుఖమునిచ్చినడాన వెతివి, యజమా నునకు సుఖము నిమ్ము. నాకుంూడ సుఖము. 

నిము. న | . పా: ండి ర పుచ్చు, ఎ | (ద వస్రుమా !) నన్ను నక్ష త్మ పకాళశమునుం రవ్నీంచుము. 3 (ఓ కృష్ప 

విపాణమా ! నీవు) ఇంద్రునికి గారణమగుచున్నావు. నన్ను హింసించకుము. (కృష్ణ 
ఏపాణము= లేడీకొము జ) 

_ | | 

3 నూసిపద్థా దేవా. నస్పతిరూర్థి ప మాపాకా్యదృచః ఈ స్వాహాయకం 
a 

మనసాస్వాహా ద్వ్యావాపృథిపిభ్యాగ్ం స్వాహోరోర నరిషూత్వ్వాహ యజ్ఞ " 

| 
వాతొదార నే! 

౧ (ఓ లోపమా !) యోగ్యమగు స స్యముతోంగూడుకొనిన కృపి.కొజకు 
నిన్ను వేదినుండీ పెళగంచునున్నాను (లోప్ప=మట్రగడ్డు ౨ ఓ శికస్సా ! యోగ్య 
మయిన ఫలముతోంగూడుకొనిన యోపషభధులకొజకు నిన్నుం (గోకుచున్నాను) 
3. ఓ యేదుంబరదండమా ! నీవు వైననున్నదాన్నవె సమాప్తి పర్య న్వము 
నన్నె రశ్నీ ంచుము (సూపస్దూ* = : వనస్పతివలనయిటిన యాదుం బరదండరూపమైన 

దేవుడని తా.) 5 మనస్సువే యజ జ్ఞమునుబొందుచున్నాను. చ్యావాభాములంద్లు 
య్ఞామున్నది. గొప్పదియగు నాకాశమునందు యజ్ఞమున్నది. వాయువుయొకా- 

' యన్నుగవామువలన ((బత్వేశతముగా) యజ్ఞము నారంబించు చున్నాను. (ఇచ్చట 
సాహాోయను యవ్యయమున కం (బాహ్మాణము ననుసరించి వ్రసిభ్ధార్థముకం చ భీన్నా. 
రము చెప్పబడినది.) 

ద్వితీయానువాకము సమా పము. 
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అను వాక ము ౨. 

| | | 
టె ఏంధియం మనామహే సుమృ డఉకామభిక్టయి వర్చోభాం యజ్ఞ నావ 

వ్ర | | | 
సగం సుపాఠానో అసద్వశే | ౨ యేదేవా మనోజాశా మనోయుజః సుదకై 

| | | | | 
సుజూగ్భహి వయగ్ం సుమనిషీవుహ్ి నోపాయన౫ః స్వ సయె (పబుభేనః 

| | | 
పునర్హదః ర త్వమ్నో (వతపా అసి చేవ అమ ్యైప్వా త్వమ్! 

౧ అభిష్టా ర్లనిద్ధి కొాబుకు చేవ తావివయక మైన ట్రియు, సుఖమునకుం గారణ 

 మైనట్టియు, యజ్ఞమును నిర్వహించునట్టి బుస్టిని (మేము) సంపాదించుచున్నాముః 

" (ఆయీాబుద్ది) పూర్తిగా దుదచూచినదయి మాస్వాధీనమునందుండుంగ- క. ౨ (చతు 

“ శాది (పాణాభిమానులగు) నే చేవతలుకలరో ! (పుట్టుక స మయమున) మనస్సుతో? 

"గూడ. బుట్టినట్టియు _(వ్యవహారకాలమున) వానస్సుతోం గూడుకొనినట్రియు 

(స్వపిషయములందు) నేర్పరులై నట్రయుం) (బజాపతి యుత్పొాదరకుండు గాగ౫ల యా 

దేవతలు పయః పానరూప (పాలు తగట) (నతము ననుష్టైంచు మమ్మురవ్నీంచుదురు 

గాక. వారికొజుకు నమస్కారము. వారికై స్వాహాకారము. 3 ఓయన్నీ నీవు బాగుగ, 

మేల్కొనుము. మేము భయము లేనివారమై నిదురంబోవుదుము. మాకు నాశనము 

'లేకుండుటకును మేము మేల్కా౦చుటకొఆఅకును సామర్ధ్యమునిమ్ము. ర ఓయన్నీ! నీవు 

వచ్చి మనుజులయందు (వతీమునుం చాలించు చేవుడవగుచున్నాను. యజ్ఞములం 
లు 

దంతటను నీన్ర సో తముచేయంబడువాండ వగుచున్నావు. 

పంచాశత్రు 2, 

హ్వీడ్యః ౧వ శ్వేజేవా ఆభ మామా?వ వృత న్ఫూషా సన్యా సోమో 

శాధసా దేవ సవితా వపోర ర్వసు చావా రాస్వే యతోమా2? భూయో 
స 



9 [9౧ ప ౨, ఆం(ధ వేదములు. అను 3. పం 3]. 

| : 
భర మాపృణ న్పూర్త్యా ఏిరాధి మాzవా మాయుపొ చన్ద్ర మని మేమ 

౩ భోగాయ భవ వ్యస్రుమసి మమ ను భోగాయ భవ స్రాzసీ మమ ఏ భోగాయ. 

i 

భవవాయో౭నీ మమ భోగాయ భవ 

౧ అంతటను (పార్గించుటకొణకు) స సమ స స్త చేవతలు నస్నావరీంచీ యుందురు | 

గాక, పోపకుండగు ేవ్చండివ్వందగిన పిరణ్య[ద్రవ్యముతోం గూడ (నచ్చుగాక్.) J: 

సోమదేవత సాధకమగు వ్యస్త్రముతో(గూాడ వచ్చుంగాక, గవాదికమునకుం (టేరకు.. 

డగు చేవుడు ధనమునిచ్చుచున్నవాజె వచ్చుగాక. ఓ సోమ దేవతా ! ఈకర్మయం 

దశేశ్షీతేమగుడానినిమ్ము. సంపూర్ణత చే నన్ను బూరించుచున్న వాండవగుచు నధ్ధికముగాళి 

'భరించుము, (నేను) ఆయుస్సు లేని వాండనుశాను. నీవు చం దుండవగుచున్నాన్న. 

నా భోగము కొకుగ ము. (నీవు) వ్యస్రుమగుచున్నాను. నాభోగముకొాఅకుగమ్ముః 

(నీవు గోవువగుచున్నావు. నాభోగముకొ అకుగమ్ము. (నీవు) గుజ్జమగుచున్నాన్ట' ' 

నాభోగముకొఅకుగమ్ము. (నీవు) మేక పోతువగుచున్నావు. నాభోగముకొజికుగమ్మ: 

(నీవు) ౧  “జ్రైవగుచున్నావు. నాభోగముకొఅకుగమ్ము. 

—* 0) *— 

పంచాశొత్తు 3 

ol | | | [ ( 
భాగో2సి మమభోగాయ భవమేషపో2నీ మమభోగాయభివ ౧ పాయవేలఠ్యో . 

| - t | | వ. 
వరుణా యత్వానిమబ్యు త్యైత్యా రుదాయత్వా ౨ బేఏరాపోడపొంనపొద్య | 

t il | |. 
ఊర్శి ఎడ సొన ఇన్టి]/యా జాన్మదిన్తమ స్తం వోమా2వ' క్రమిషమచ్చిన్నం 

తనుం 'పృశిఖస్య అనుగోమం 3 శ గ్రాడభిగ్రోత్సగడో నహీ బృహస్పతీః ప్ప 
| 
షి 
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| | | | | 

వతాతే అ_స్టథే మవస్య వర ఆప్పథివ్యా ఆశేశత్ఫూన్ కృణుహిసర్వఏర 

|" | | | | 
ర ఏదవముగన్న "దేపయజనం పృథివ్యా వికేే దేవాయ డజుహ_న పూర్యబుొక్సా 

| | i | 

మాఫ్య్యాం యజుపా స నరనో రాయస్పోపేణ సమిపామ దేమ॥ 

౧ ఓ హిరణ్య దవ్యమూ! నిన్ను వాయుబేవుని కిచ్చుచున్నాను. నిన్ను 

నరుణ'దేవతికిచ్చుచున్నాను. నిన్ను నిర్ బుతిదేవతకొజకిచ్చుచున్నాను. ౨ చేవతా 

స్వ్రహాపములగణు నో యువకములారా ! మోాసంబంధ మైన యతరంగము (అల) 

కలదో ! (ప్రహ్యాదులనుం బుట్రించుట చే హాపిస్పునకు యోగ్నమెనదడియు (జల 

పానమ్లచే నింద్రియక క్తి కీని చేయునదియు మిక్కిలి సంతో పుకారియ్యునె “యా 

శ్థరంగమును బాదముచేదాటను. భూమియొక్క. యచ్చిన్నమగు కటుక ( (బొంది) 

-థొనిభోద నడచుచున్నాను... ౩ (ఓ రధమా !) (ౌష్థమయిన. నిత్యాగ్నిహోత 
స్థానముకం"ు నధికమును, (శస ముసగు దేవయాగ ప దేశృమునుగూర్చి యఖి 

ముఖముగా బొమ్ము. బృహాస్పతినీకు ముందుగా వెళ్ళువాండగుగాక, (పయాణము 

సు బిమ్మాట భూసంబంధియగు శేస్టమెన సె స్థానమునందీ నడకను సమా వీ ౯ జేయుము. 

గథాభిమానియగు నో యాదిత్యుండా !) రాక్షసులను ౯దెవయాగ ప్రదేశమునకు 

దూరమునందుండునట్లు చేయుము, ర భూస ంబంధియగు నేదేవయాగ (పదేశము 

కలదో! ఆ యో స్థానమును (మేము) పొందితిమి. ఏ దేవ యాగ్మపదెశమును స్ట్రా సాచీన 

జేవ్వతలందరు సవించేరో | (ఆదేవయాగ ప్రదేశ మునకు మేబివచ్చి) బుగ్యజున్సామ 

వేదములందలి మర్మిత్రములచ్చే సోమయాగమును బూ ర్రినిం బొందించిన వారలమై 

ఢనస్థమృద్ధిచేత చేతను, 'యోగ్యమగు నన్న ము చేతను సంతోషించుచున్నారము. 
ల 3a 

క్ష స్మ ' జ”, ఖో 
7 జ 

si 
wy 

= 
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అనువాకము ర, 

32. ౧ ఇయం'ే శు కత నూరిదం వర్చస్త సయా సంభవ శ్రాడం గచ్చ ౨ జూ Cx — 
=a 

ధృతామన సాజుష్టావిష్ల వే తస్యా స్తే సత్యసీవనః (ప్రసవే వా వానో య వ 

| | | | : 

యస్వాహో 3 శ్నుకమస్య మృతమనసి వై శ్వ దేవగ్ ౦ హవిణ ఈ సూర్యస్య 

చక్షురా౭రు హమగ్నేరత్షుః క కనీ న్ 7 శాంయ. చేత శేరీయచే (థాజమానో 

'విపక్సితా నా. చిపసిమనా౭సీ ధీరసి దక్షీ ణా] 

7 
శ - వె 

Te satires ear, - an 2 

౧ దీప్పిమన్తముగు నొహిరణ్యమా ! . నీకీజహూవుళరీరము ఈ యాజ్యము | 

నీయొక్క తేజస్సు. అజహాువుతోం గలిసీక్రొనుము. (ఓహిరణ్యమా ! అజ్యరూప్ట, 

Mea రు dahon అనలా 

మన) దీ చ్రీనిబొందుము. ౨ (సోమ(కయణివగు నోవాగూపమౌా ! అనంగా ' సోమ 

మును కొనానపుడు పల్కిన పలుకా! నీవ) వేగముతో గూడుకొనిన దానవ. 

చున్నావు. మనస్సు చే నియమింసబడిన దానవగుచున్నావు. యజ్ఞ మునకుం బయ, 

మగుచున్నావు, ఆటువంటీి న్నీ చేరణ కలుగుచుండగా (మం| తోచ్చారణ మాప) వాళ్ళే 

యవమునుం బొందుదును. ఈ యాజ్యము హుతమగుగాక (ఆజ్యము=ోయ 
కి కీయాజ్యమా ! శేక్క హిరణ్యమా! నీవు, దీ క్షికల దానవగుచున్నావు. నాళ 
రహితమవగుచున్నాన్స. సర్భదవతేలకుం (దియమగు హావిస్సువగుచున్నావ్లః 

ర సూళ్యుని సంబంధి యగు చన్సురిందియమును, అగ్నియెక్క- నేత సంబంధి. 

యగు నల్యగడ్డను. బొండిర్ని. (ఓసూర్యుడా! నీవు ఏకారణము వే) ఏతశము. 

లను వెరుకల గుృురములచేం బోవ్రుచున్నావో ! (ఓయగ్ని | నీవు) వెనుకకు వ్యాపించు! 

చున్న లేజస్సుచేం (బకాశించుచుంటివో ! (అకారిణము చే రాతస నివారణము. 

కొొటకు మిమ్ముల నిద్దరినిం బొందితిని,) 
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బంబాగతు ౨. 
—_ 0 

35, ౧ అనీయక్ఞ యా౭సిమ్మతియా2స్య దితిరస్సుు; భయతః ర్త సానః సుప్రాచీ 

వానా నై స్వ 

! | | | { 1 

స్నుపతీచీ సంభవ మ్మితస్త్వా పదిబధ్నాతు పూపాధ్వనః పాత్విన్రాాయా 

| | 
ధ్యయాయానుత్వా మాతామనవ్వ తామ నువితా2ను భా తా సగర్భ్భ్యా2ను 

| | | 
సఖాన నః సాశచేవి చే ఆ ర సఖా యూఖ్య సా దేవమన్ళై హాస్ట్రాయ సోమగ్ ౦ రుుదన్వ్వ౭2వర్త 

{ | 

యతు మితే స్వపథాస్వ స్తీ సోనూ ఖై పునశేహి సహార మూ 

0 (పోమమునమ్ము నటి యావా7వతా! నీవు) చిత్ అనుశబ్లముచే జెప్ప 

న _చానవగుచున్నావు. మనళ్ళబ్దము చే 'జెప్పంబడీన చానవగుచున్నావు. 

ఫ్లబముచేం 'జెప్పంబడీన చానవగుచున్నావు. సమహస్ట్రరాలవగుచు న్నావు. యజ్ఞ 

సంబంధినివగుచున్నావు. మ తియజాత్యభిమానినివగుచున్నా వ్ర. ఉభయతః శీర్షియగు . 
నః a పా 

సదితివగు చున్నావు. (జ్యోతి హ్రామముగొక్క_ యాద్యంతదినములందు దవతయగు 

దితికి. ఉభ యతః శీగియని ఇా| అనయా శెండుదిక్కు-ల తలగలది.) అటున?టి నీవు 
జా 

మ కొటుకం (సోమముగమ్మువానినిగూర్చి) తూర్పుడిక్కు నకు బాగుగ వెళ్ళిన దాన 

వను, (అసంతరము మమ్ముంగూర్చి) పశ్చిమ గొక్కునకు వచ్చినదానవునె మాతో. 

గలిసిొనుము. (ఓసో మ్య క్రయణే ') హితముంజేయు. దేవుడు. నిన్నం. కుడిపాదము 

నందు బంధిం చు: గాక. పోవరు. డగు దేవుండు నిన్ను భయముతో. గూడుకొనిన 

మార్లేమునుండి రశీంచుగాక. యాగాధ్యష్ష్రుండగు నింద్రుని కొబికు (సొమ్మకయ 

కాధ్రఐము చే) దలి యు వండియు; వీతోనోక గళ్ళమునందుంబుట్టిన సోదిరుండును, 

స్నేహితును నిన్ను అను గహించునుు గాక. ఓ'వవఏ! ఆటువంటి నీన్ర ఇ-,దుని కై 

సోమ చేనిననుసరి- చి వెళ్లుము. ళటువంటి నిన్ను, రు "దేవుండు జగతునకు మితుం * 

గు రు ని న్యూ దృమువే మమ్ము: గూర్చి మజులించుంగాక.. అందువలన న్ు 



రర [అ ౧. ప రా ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౫. పం ౧.] 

సుఖమగుంగాక, అటువంటి సిన్రు, సోముడు సే న్న్న పొతుండు గాంగలదానవై, ధనము ' 

తోంగాడ మమ్ముంగార్చి మజలిరమ్ము. (వెచుక పంభాళత్తులోని శవ 'వాక్యముకు | 
FP స్థ గూడ నిచ్చట యర్థము [(వాయంబడ్నది.) 

చతుర్ధానువాకము సమా పము. ల 

శ్ 
* (0 శై 

mm నా 

ఉల వ రర. ఆజం లం కచ ware 2 

అను బాక ము. ౫. 

౩౯. ౧వస న్వ్యసిరుడ్రాస్య పతిరస్యాదితిరస్యాది త్యానికుక్రాజ సీ చన్దా/లని సీ ౨బ్బవా | 

దశన sn స్పతిస్వా సువే; ష్పరణ్వతురు (దోవసుభిరాబీశేతు 3 సృశిజ్యాస్వ మూర్తన్నా. 

జఘర్శి చేవయసేన వడాయాః పబేఘృతవతిస్వానో రో పకిలిఖతగొం కదలీ 

MN 

లీఖతా అరాతీయ ఇదమవాం రక్ష సోగవా అపికృృన్తామి యాలస్నాన్లేసి, 
| 

క్, 

యంచ వయం ద్పిష్మ ఇదమస్య గీవాః॥ : 

౧ (ఓ సోమ కయణీ ! నీవ్ర పసువుయొక్కో. స్వాగూపకుగువగు చున్నాను 
ర్కుదుని స్వహాపమవగుచు న్నావ్టు, ఆదిత్యుని స్వహాపమువగు చున్నావు. (పకాశవ్నన్ష న, 
మగు సోముని ని స్వరాపమవగుచున న్నాను ఆహాదమునుం జేయు సువర్శ (బంగారమ్మ. 
స్పయాపమవగుచున్నాన్ర. ౨ (ఓ సోమ కోయణే స్థానమా !) నిన్ను బృవాస్పతి నుఖ్ల్మ 
(సదేశముసందు సంతోవం బెట్టుంగాక, వసువ్రుల+ ఫో టాడుకొనన రుదుండు . .నిన్మ్యు 
గుర్తించుంగాక. 3 (ఓ యాజ్యమా. ') భూమికి శిరస్థానీయ మైనదియు, దేవయాగ.! 
స్థానీయముయినదియు, నాజ్యముతోం గూడుకొనినదియ్యే నగు సోమ్ము కయణి యొక్క... 
ల్ల నమునందు నిన్ను (స్రవింపంజేయుచున్నాను. గ రాక్షస సముదాయము నశింప: i 
'జేయంబడుంగాక ఈశ తున్చలు నశింప జేయంబడుదురుగాక, ఈరాశకుసుల శిరస్సును | 



ప . ను ౫ వప “1౮ [అ ౧. (ప ౨. కృవ్ల్ణయ జు క్వేదము అ పం ౨.) >» 

నేను నజికుచున్నాను. ఎన(డుమమ్ము 'ద్వేషించుచున్నాడో ! ఎవనిని మేముద్వేషించు 

చున్నాయో ! ఇతనియొక్క_ కంఠమునుంగూడ నజికుచున్నాను. 

is 
ళ్ 

పంవాళతు ౨. 
——_0 

| | 
రం. అపికృనామ్య ౧ న్నే రాయే రాయసో కే రాయః ౨ సందేవి బేవ్యో 

చ 
ర్వశ్యా పశ్యస్వ ౩ త్వప్వీమతీ కేస వేయ సుశే తాశేతో దధానా వీరం 

| | | | 

విదేయతవసం దృశి మావాగ్ం రాయస్సాపే.ణ వియోవమ్! 

౧ ఈయధ్వర్యునియందు రజచోరూపథధనముండుంగాక్క (యజమానుడ వెన) 

నీయందు రజోరూపధనముండు గాక. భార్యయందు రజోధనముండుగాక. ౨ ఓ దేవి ! 

(సోమ క్రయణివగు నీవ) ఊర్వశీ బేవితోంహాడ ఈభార్యను-జూకుము. 3 ఓ యజ 

మానుండా ! పకుమనుప్యాదుల శరీరనిర్మాతమైన త్వష్ట! పజాపతి యను(గ(వాముతో 

గూడుకొనినట్టియు, నమోఘమైన నానేతస్సును ధరించుచుస్నట్టియు, భ_ర్తయొక్క- 

శేతస్పును ధరించుచున్నట్టియు నేరు నీతోగూడం గలిసికొందును. భ ర్రవగు నీకు 

సమానుందును వొరాదుండునగు పుతునగింబొందుదును. రో చేను ధనసమృద్ధితో 

వియుక్తుండను కాను, (వియుక్ర్త =విడువంబడు) 

పషఇవమూనువాశము సమాప్తము. 



రక౬.[అ౧౫. (ప ౨. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౬. పం ౧] 

హ్ ఇ 

అనువాకము ౬, 

| ] | 
రం. అగొంశునా కే అగ్ ౦ళుః పృచ్య తాం పరుపాపరుద్షన్ధ స 5 శాపువవతు మవముదాయ 

తానని హూ 

, | 
రసో అచ్యుతో౭మాతోో సిక క్ర స గహనో ౨ 2భిత్యం దెవగ్ ౦ సవితా 

| | | | | 

రమూణోః కవి కతుమర్నామి సత్యసవసగ్ ౦ రత్న భామభి| ప్రియం మతి 

. | | | | 
మూర్ధ్వా యస్యామ తిర్భాళదిమ్యుత త్సవమని హిరణ్యపాణి రమిమిోత 

| | | | | 
స్నుకతుః కృవాసువః (౩ (పజాభ్యన్వా | పాణాయత్వా వ్యానాయత్వా 

| | 
(పకా స్త్వమను (పాణిహి (పజాస్వామను (పాణన్సు॥ 

౧ ఒసోమలతా! నీ (యొక) సూక్మావయవముతో (లెండవ) నూమ్మావ 
యవము కలుసుకొనుంగాక. నీ (యొక) పర్వముతో రెండవ పర్వము కలుసుకొను. 

గాక, (పర్వము=కణుపు) నీగంధము (వాసన) యజమానుని కోరికను రత్నించుం 
గాక. నీరసము 'దేవతలసంతోపషముకొజకు నాళము లేనివగుంగాక, నీవ్ర మంతి 

నగగుచున్నాను. నిన్ను (గ్రహించుట బంగారమువలన సాధ్య మైనదిం ౨ ద్యావాఘామి 

ఏహాపముల హా స్తములకుం (_ైబేరకుండైనట్టియు, వేదనే తీయొక్క- యాగము కలిగి 
ట్టియు (కనుక నే ఫలపర్య న్హ నముండు |వపేకణము కలిగినట్టియు, రత్నముటను ధరించు 
నట్టియ్యు న నభిముఖముగ నంచరికిం (బియమెవట్టియు, నందరిచే మననము చేయ (తలంచ) 
బడుదున్న దేవుని బూజిరోచన్నా ను. ఏదేవునియుక్క యూూగ్ష్వలోకమునందుండు 

దీ ప్రీ దలంచుటకు సమరము కాని'దె (పకాశించుచున్నదో ! స్వర్షలోకనివాసియగు 
నాదేవుడు కరుణచే నన్నుంబొంది యుంగరము హా స్తమునందు కలవాడె సోమము 

నుం నొలుచునుగాక. ౨ ఓ సోమేేనమా | నిన్ను సర్వ పజలకొజుకు పోసచేయు 
చున్నాను. (వాణముకొటకు విన్ను మూటకట్టుచున్నాను. వ్యాన ముకొటకు నిన్ను 



[అ ౧. (ప ౨. కృషప్తయ జు ్ వేదము. అను 2. పా ఇల 

విపుచున్నాను. జీవించు చున్న (సాణుల ననుసరించి 

నిన్ను ననుసరించి (పజలు జీవించుదురు గాక, 

శ . 
శొనినానాణనానిననన స ఒన్మా అత జ్ఞ అనాననననినాననినినానలన 

అనువాకము. 2౭. 

| | | | 
ర౨. “౧ సోమంతే (గణా మ్య్యూర్జస్వ్వ నం పయస్వన్తం ఏర్యావ న మభిమాతి 

పాహగం కుక్రంశే శృగశేణ కీణామిచన్చం చన్రేణామృ త్ర మమ్మి కేం 

| | 

సమ్య క్రై గో ౨ రే నచ్ళే చస్దా?ణి 3 తపస_స్టనూరసీ (పజాప 

| 
సవహా(సపోషం పువ్యన్నాళ శర మేణ పశునా (శీణామ్యస్నే లే బన్లుర్మయిశే 

| “1 
రాయః శయనా ఈ మస్మేజ్యోతి ౫% సోమ వ్మికయిణితవమో ౬ మితోన 

| | | | | 

ఏహిసు మ్మ తధా ఇన్హస్యో రుమావిళ దత్నీణము శన్ను శ నగ్ం స్వానగ 

క | 

స్యోనగ్ 0 ౭ స్వానభాజూ లే లే బమ్భానే వ హాససు హస్త కృశానవే తేన 

సోమ క్రయణాసా (సతధ్వం మావోదభన్॥ 

౧ (ఓ సోమమునమ్మువాడా !) శరీరమునకు బలమునిచ్చు నదియు, గొప్పరస 
ముతోంహాడుకొన్సినదియు. నిందియపటుత్వమునకుం గారణమైనదియుు బాపమను 

శత్రువును నశింపజేయునదియు, దేజోోరూపమగు నీ సోవుమును (నేను) బంగారము 

చగానుచున్నాను. సుఖరూపమయిన నీ సోమమును సుఖరూపమైన బంగా రము 
. 'చేగానుచున్నాను. వినాశంహితమగు నీ సోమమును నాశరహితమైన బంగారము 
చేగొనుచు న్నాను, (మజీయు) యోగ్యవుయిన గోన్రకూడ నీకు (బూర్వమివ్వంబడి 

నగి; ౨ బంగారము మాయందే యుండుగాక. 3 (ఓ మేకా! ద్యులోకమునందు 



చ [ఆఅ ౧వ ౨౩. ఆ౦ (థి విశ ము లు అను ౮ పు ౧] 

సోమము నిచే నవరుదమగుట చే నీన్చ) పుణ్యముయొక్క- శరీరమగు చున్నావు. ((సజా 
పఠివలె సర్వదేవతా స్వగూపమగుటవలవ) [పకాపకి దేహ ముగుచున్నాను. (ముణీయు 

నీవ) సంచౌవపరంపరచే సహ్మసప:ఖ్యనుం.  బోవీంచుచున్నటువంటి నీయొక్క. 

చరను (=చివర) పళువు వే సోమమును గొనుచున్నాను, నేను నీకుబంధున్సను. నా. 
యందు నీసంబంధము లెస సం తొనహాపములగు ధనములుండుంగాక, ర జ్యోతి 

స్వ్రరయాపమగు నూరాస్తుక మాయందుందుంగాక, ఊర్లానుక=గాతేబాచ్చుచే సిరి త 
బగ దం — =) 

మైన దారము.) ౫ సోమము నమ్మువానియందూ€. దమస్సు (చికటి) ఉండుగాక. 

౬ (ఓ సోమమా [) మంచిమి[తులను జబోమీంచునటి నీవు మాకు మి(త్రవెరమ్ము, 
కోగుచున్న టయు, సుఖమును, గ లుగం బేయునట్టయు నీవ కోరుచున్నదియు సుఖ” 
కరిమునగు యజిమానుని కుడితొడ చెక్కుము. ౭2 ఏఓ సానాదులారా! ఇవి మోకు: 
సోవుమును కొనుటకు సాధన ములగు ౫ వాదులు వాటిని మోరురక్నీంచుడు (ఏళ తువ్ర 
లును మిమ్ము హీంనీంచకు_దురుగాక.. (నాగ్గన-| వాజ-అంఘార-బంభార-హా సృ-. 

' సుహస్త-కృళాను- ఐవి సూర్యవండలములు సోసుమును రవ్షీంచునవి.) 

వ -మాసువాక ము సమా_స్తము, 

| 

అనువాకము ౮. 

| | | 
ప అద్య ” wa 3 ౮ రర. ఉదాయుపా స్వాయుషోదొపధినాగ్ ౦ ర సెనొ త్పీర్జన్యస్యశు బగ ద మ 

| | ' | | | - 

మృతాగ్ం అను * ఉర్వ కరక్షమన్వివ్యా (:) దిత్యాఃసదో2 స్వదిత్యాఃసద 

| | | 1 కి 

ఆసీదా స్తభ్నా ద్యామృవ.భోే అ_న్తరిత్షీమమిమిత వరిమాణం పృధివ్యాఆ౭సీ 

| 1. | | | దదిశ్వాభువనాని సృమాడ్విశ్వేత్తాని వరుణస్యవతాని ౪ వ నేషువ్య న్తరి 

vu 1 1 1 
తంత తాన వాజమర్వత్సుపయో అఘ్నీయాసుహృత్సుః 



[రాంయ్మప ౨౮ "=? కృప య జు శే దము, అను ౮. పర౨:] రజో 

౧. చేవతలనుగార్చి, జీవనముతోం గూడుకొనిన సోమముతో. సూడ లేచు 
చున్నాను. రోగాద్యూప[దవ. రహితమగునాయుస్పు తోం గూడుకొనిన' సోమీముత్రో లే 
చుచున్నాను. ఓపధు అసారముతోం.గూడుకొనిన సోమముతోంతూడ లేన్టు చున్నాను 
మేఘముయొక్క సారముతోంగాడుకొనిన సోమముతో లే చుచ్చున్నా నో జ ౨ అర్హ 
ముచెప్పబడినడి. "(అను వం3 వారా 9 (ఓ కృష్లా జనమా స్మ భామికిస్ల ' 

నమగుచున్నా వు, (ఓ సోమనూూ'!) ఆభూమియొక్కస్థానమును బొం దమ గ్రేష్టమయి' + 
నయాసోమముద్యులోకమువలె (్రించకుబడకుండునప్పు అని త్రా) స్తమృనమ్మ చేయేర్తు 2 

ఆకాశమును (ఇంతదని) నొలిచెను. భూమియొక్క జరువును./ాడ గొలిచెను. ఆసో 

మదేవుండు (తనమహిమవే) సమ సభువనములనుం బొంబెను. ఈవెనుకం జెప్పంబడిన 
సర్టకళ్ళలు వరుణుడను వేరుకల సోమమునకు (దతేమువలె నియతేములు. రీ వరుణు 

నువేరుకల సోమచేవుండు (జగదీశరునీతో నభిన్ను( డె) వనములయందవకాశమును 
ర సరంపండా సెను. గుజ్బములయందు గమన వేగమును విస్తరింప జేసెను. గోవులయం 
దుపాలను విస రంపం జేసెను. చి రోము (మనస్సు) లఅందునంకల్పమును విస్త 5ంపంచేసెను, 

ప్రజ్ఞలయందు జఠరాగ్ని నివృర్ధిపజ చెను, ద్యులోకమునందు సూర్యునివి స్త రింపంబే సెన్సు._ 

పక్వీతమున ఇను సోములతీను స్థావించెను. 

rrr కో 
+ 

పంచాగ్గతు 3, 
అ= లీ 

రక రతం వరుణోవిక్ష్యగ్నిం రినిసూర్యను దధాత్సోమమ్మదా ౧ + వ్రదుత్యం 

వాత వేదన ంచేవం వహ న్తేశేతవః శ్ర  దృశేవిశ్వాయ సూర్యకు 9 ఉషావేకీం 

Ful 

'భూన్హాహోవన త్రూ అపీరవాణా ' (బైహా స్లచోదన" 3 వపణస్యస్యమ్మనవని 

న 
ష్ 1 . 

వపణన్యస;-మేనర్టీన మసి (ప్రత్యసో వరుణస్య పాశ] 

- ౧ పరోమ్షుయన్సు పుట్టిన ప్రపంచమును టెలిసిొనినవాడునగు సూర్యదేవుని 

సర్వజగత్ర్తుయొక్క దర్శనముకొజఅకుం గరణములు ఊర్వ(పదేశమునుః టొందిరొచుచు 
ఎవి ల న. థి . + 



ళీ 

౫౦. [(అ౧ ప ౨. ఆ ౦ (ధ వేదములు... అను ౯.-పం '-గ౧] 

న్నవి ౨ భారమునుసహించునట్రియు, బండియందు (బసేద్దమ్ములె నట్టయు, బండి 

యందలి సోమమును చాధించనట్లియు, నన్న మునకు (కృషీ ద్యారా) (బవర' రకుతె స 

యోవృషభములారా ! రండు, 3 (ఓ శవమ్య్యూ ! ! నీవు) వారించ. దగిన వృషభమునకు 

నివారణమును చేయుదానవగుచున్నావు. (ఓ యోర్తమా ! నీవు కూడ) పరుగునుర 
డినివారింపందగిన వృవభమునకు నివారణమునుం జేయుచున్నావు. పొడవె న. (తాడః 

బండికి (బె భాగమున) బరచబడినది, (శమ్య= కాడియందలి 'రం(ధమునందుంచంబడు' 

చిడుత. యో క్ర్రైము=క ౦ళమునందలి_తాడు అనియర్థము. 

అషప్టమానువాకము సమాప్తము, 

ర్ట 

2న 

అనువాకము గా. . 
+ Ll స 

“ తాకీ 

6౫. ౧ ౧ (వచ్వవస్వ భువస్ప లే విశ్వాన్యభిధామాని మాత్వాపరిప 
| 

శే? 

పరిపన్థినో విదన్మా త్వా వృకా అఘాయవ్ మాగస్థర్యో విశ్వావను రాద. 

'వన్మాశోష్ల 

భుశ్మ్యనో భూత్వా ౩ పలాపత క యజమానస్యనో గ హెదేవై ఇ స్పగ్ ౦ సర్భాతం 
| . | . స్ ప్ 

యజమానస్య స్వ స్య యన్యస్య కీప 
ఇగ. 
ముగ స్మహీ స్వస్తి గామనేవాసం' 

యేన విశాగః పరిది పో వణకీ' వినళే వ a a _ ID 
Bl క్వ రిద్వి “ల రద వసు ౨ నమా మికెస్య వరుణస్య, 

| al చతుసే మహో దేవాయత దృతగ్ం సపర్యత దూకే దృశే చేవజాతొయ. 

శ “1 _ 

శ | . హా | . | | వరుణస్య స్క-మ్యసర్ద నమస్యు న్ముకో వరుణస్య 'పాశః॥ 



కు ళ్" క్ష ప చే శ rs ఠి p9౧: (వ ౨. కృష్ణాయ జు దము అను ౧౦. పం ా ౫౧] 

౧ యజమానాధ్వర్యాగులను బాలీ -చునో సోనుమా! సమ స్తము లెనపాచీ 

సవావిరానాది (హపస్పులుంచు పాశము) స్ప నములను గూర్చి బాగుగ వెళ్ళుము, 

మార్షమునందు బాధకుడగుచోరరాజునిన్నుం దెలిసికా: కుండుగెక. చోరశాజ సేవకులు 

"నిన్ను డెలిసికొ= కుందురుగాక. నధసాపపాప మును నోగుచున్న యరణ్యమునందలి 

“కుక్కలు నిన్ను దెలిసికొవకుండుంగాక (స్వరక్షమా_మున సోమమునపవారించు) ఏశాషవసు 

వనుగంధర్వుండు నిన్నునిరీక్షి ంచకుండుగాక ఓ సోకుమా ! నివు) డగవలెబడుటకు 

సమర్ధిమై వమూయదమానుని సంబం ఫ మెన పాచీనవంశమను గృహమునకు న్డ్ ఘము 

గా వెళ్ళుము. దేవ తాతుల్నులగు నధ్వ ర్వాదుల చె (ప్రఐహించుట్నకి) అసస్టి మని స్టా 

"సము సంస్కరించంబడివది. యః దమామనకు యజ మును బొంపంచు.' సవగుచున్నా 

వ్ర (మటీయు) శేేయస్స్పునుంబొంది : నునదియు, చౌపంపో $ మెనదియు వగు ననుపూ 
© 

నమాప పమాన్నమురు మేముబొందిశమి. ఏ కార్లము చే సర్షశె|తువుణ నంశేటను6 

బొందు (యదమానుందు) విడచుచు నా డో వఏమాన్ష ముచే ధనమునుబొందుచున్నా డో! 
ళు 

(కమ్వామును బొందితిముని వూర్వాన్చముము) = (తన కికణములచె జగత 

న్నావ్రరించునట్టి సర్వజ్ఞ. నగు స్వునికొఖికు నమస్కారము. ఓ బుత్పిజులా రా ! 

గొప్పవాడగు చేవునిసంతో పము కొకు, నవక్యముఫ )మునిచ్చునటి జ్యోతిప్తోమ క 

రను జేసి) సీవంజేయుడు. దూరమునంజూడంబడు చున్న వాండునా, 'దేవతగాంబుట్రన 

వాడును, బగటికి లక్షణ మవవా. ఎను, ప్యులోక మునకు (బ్ముతునివలె) (బ్రియమైన 
an 4 

స్టూర్మునిసంతోషుము కొకు స్మోతముం జేయుడు 3 ఉన్ముక్క,= విడువబడినది ' 
GP 

మిగిలిన ము ఫూవోస్ట సము (అం ఆను-౮ పం-౨ వా-3) 

నవమానువాక ము సమా సము. 

ఆ బ్రైక్తషనే ల, mT ma ననాళ్ళా టో | ' ఇ వర్ 

అనువాకము .౧౦ 

| [1 | 1] 
des 0 అశ్నేరారిథ్యమని విష్ణ వేత్వా సోమస్యో22తిథ్యమసి విష్ణ వేత్వా౭తిఖే 
ష్ - భః 



షి + - Pee , “ ~ వ. #9 లై షె” _ ము ॥ > ల (= న. . ౫౨ [అ ౧. (వ ౨. ఆంధ వేదములు. అను ౧౦ పర, 
౮ 

i ol | . - | . | 

రాతిథ్యమసి నిస్ణ స త్వా౭గ్నయేత్వా రాయస్సోష దా వ్నే పిస్ట వే గ్వస్యేనా 

య్యా సోమభ్ళ లే వ వేశ్యా 3 యాతేధామాని వ వహావిపా 'యప “నిత! 
| . 

' చను “ 
శ 

' (| . గ i | | / 
విశ్వాపరిభూర స్థుయిద్డం శీయస్సార్! పతరణః నుపీరోవీంహో | జచీరాస 

ముదుర్యా 3 నదిళ్యాః నదోzస్య దిశ్యాః సదఆ॥ న్న 

౧ (ఓ వావిసాా ! నీవు) అతిథి యెినయగ్నికి సత్కారహాప మగుచున్నాన్హ, 
“అటువంటి నిన్ను విమ్షుశ బవాచ్యమైన సోమముకొఆకుంచుచున్నాను, (ఓవావిస్సా! నీవ 
'సోమమునకు స త్కారరూపమగుచుస్నాప్టు. అటువంటినిన్ను విష్ణుకబ్బము చే జేప్పల్పు . 
_దుసో మము కొలుకుంచుచున్నాను, అతిధికిస త్కా-రరాపమగుచున్నావు. విష్టుశబవా . 
' చ్యమెనసోమముకొజకు నిన్నుంచుచున్నాను, ధనసమృ్నికి . చదాతీయగు నన్న కోబక్స్. 
.నిన్నుంచుచున్నాను. విమ్షుశబ్దవాచ్యమెన సోమముకొజకు నిన్ఫుంచుచుస్నో నర. హోమ. 
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అయంకు హావిస్సుచే యాగము చేయుచుస్నా రో! వాటిన న్నిటిని అంతటను బొంహేష్మే. | 
(ఓ సోమమా |)గృవామునకునభీనర్గకమును, (పక రగా యజ్ఞ సమౌ కీ వీ నీగాక్సిమవ 

' “దరింపజేయునట్టియు; యోగ్యులె వీరులు (నీయను[౫గ వామువుజ బార వకవ. పా 
పుత్రపొ(తులు) కలిగిన యు, (ఈ) ఏరులకు' పరిపాలకము ను*నగు నీవ ఇహచపవ వట. 
ములను) గృవాములను. బొందుము. ((పాచీనవంశము=సోమము మొపలగు మద! 
సంభారములుంచుకొను యజ్ఞ శాలలోని భాగమని యర్థము. 3 (ఓ కృష్లాజనమా! శే 
భూమికీన్థానమగుచున్నా వను, (ఓ సపోమమా ! నీవ్చు) భూవియొక్క. భామునుబాంచుము? 
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మ శో కం నాటో (| తనూన స్తే) త్యాగ్భప్లోమి, శాక్పగాయ త్వాగ్యప్లోమి cf క నన్నో జిపాయత్యాా 
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+ సత్యముపగేషగ్ం సు తేమాధాఃః / 

[ ౧. (ఓసోముమా? నీవు _ వరుణపాశ మును” - 'బోనొట్టుదానవగుచున్నావు, 

ధరించంబడిన యజ జ్ఞ మాష వతేముక ల యో సోమమా ! ! .(నివ్ర, వరుణుని సంబంధివగు 

చున్నావు నీసుఖముయొక... కలయిక చేతను వరుణాది దేవత లయొక్క- స్నేహమువలనను 

(మేము. _క్ర్మానుండి. : తొలగ కుందుముగాక, ' ౨. "(టా మాజ్యమా'!) “(పాణము 

కొకు నిన్ను ఈ పాత్రయందుం. దిసికాను మన్నాను. మనస్సు. కొఅకు నిన్ను 

స్వీకరించుచున్నా ను. జఠరాగ్ని కొజకు నిన్ను స్వీకరించు చున్నాను. శకి కస్వరూ 

పము" కొఆకు. నిన్ను న్వక నంమరున్నాను.. శక్రిగల-యపష్టమ ఛాతువ్రయొకం- 

సారముకాఅకు. నిన్ను, స్వీకరించు దున్నాను. 3 (ఓయాజ్యమా !. నీవు ఇంతకుబూ 

ర్వమెవ్వన్ని చేతను), తీర స్క-రించలబడ లేదు. (ఇటు పెనగూడ్చ, తిరస్క-రించంబడుదాన వు 

కావు. 'చేవతలయొక్క- సారమగుచున్నావు. హీంసారూపమైన : పరస్పర . విరోధము 

నుండి మమ్ము: బౌలించుచున్నావు. (న్నివె లే) .షాంసారూపమైన 'యావిరోధము నకు 

శంచాధము' లేనిదానవగుచున్నావు. రో “(దక్షిణే యేవ మీయందలి డేవత యగ) దశా 

ఏరి నాదీషును చెలిసికొనుగాక. అదేవతయే నాతపస్సును' బెలిసికానుంగాక. నేనునాడ 

 శ్రుమోగాదానూ న్యస్త '(తనూనపాత్ =కరీరమోను” బడకుండం 'కేయునగ్ని కీ వేజ్” 
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. ౨ అను౨ నందు స్పష్టముగాం జెప్పంబడును. స 

, దశ మానువాకము సనూాపము | 
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లలా, అగొంశురగాంకు స్వే న చేవపోమా22ప్యాయ కామి స్టా) యె కధినవిద అతుభ్యమి 
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న పాయ తా మాక్వమిన్హ )య ప్యాయస్వా౭2ప్యాయయ న న కున్యామేథ 
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ee మృతవాదిభ్యోన మోది వేనమః పృథివ్యా 3 అగ్నే వతప'కేత్వం (వతాసొం: 

వగ. (ప పతిరనియామమతనూ శేషా కాత్వయి! . 

౧ (ఓసోమదేనతా! నీసంబంధియైన యీ సూ కక్నావయవము' 'శ్లోవదయ 

'శున్నదో 1 ఏ నూమ్మోకయవము శ్నీశించుచున్నదో ! (అదియంతయు) ముఖస్గమీయిష్ 
(| “సోమరూప ధనమునుం దెల్లిసికొనిన 'యిం| దునికొణకు వృగనొందుంగాక.. ' శుసోమమా 

"నీకొలుకు (నిన్ను రక్షించుటకు) నిరదుండుత్పాహపడుం గాక, . నీవ్ర 'కూడి నింగ్రణీ 
సకాఆకు వృడ్ధినొందుము: ధనలాభము చేతను. (ప్రజ్ఞ చేతను, ' 'బుత్విక్కులను + సః 

నొందించుము: ఓసోమమూా! వీక్సు శుభమగుం ౫ *క, సీయను[గవాముచే చేను, సుతా 

వాస్సును బొందును, ' (సుత్సావాస్సు = యజ్ఞదినములలోనిది యొకరోజుః).. ౨. క్ర 
నో p 

న్రియందిచ్చగల, ద్యావాభ్లూమ్య భిమానివగు. నో జేవా 4 (నీవు) యాజ్ఞ నును-జెప్పూన్హ! 

మాకొజకు యజ్ఞ మును ధనము కొజకును, అన్నముకొఆకను, ,ఐశ్యుర్యాది వుద్దుణ 
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సంప్ లికాజకును, నొప్పగానిమ్ము. (వడ్డుణములు = (౧) ఐశ్వర్యము (౨) ధర్శము' ' 

న్ క) కర్మ కరి (ర సంపత్తు () సనమ (=) వైరాగ్యము అని - తా.) ద్యులోకము 

“రిఅకు నమస్కారము. పృధిపీలోకము కొఆఅకు నమస్కారము. ౩ ఓయనగ్నీ ! నీవు 
. (వతీములకుం (బభువగుచున్నావు. (వతేముల నాచరించుచున్న నానరీర మదికలదో ! 

అది నీయందు (మనస్సు చే) సమర్పించంబడినది. (ఇట్లు కాగా మనముభయులము 

"(వతులమగుచుంటిమి. [వతములకు భర యగునో యన్నీ ! ( నతులమెన మనయుభి 

AAA. _ ₹లెిక క 114... యుల్న (వతేములుకూడ (బవరి ఏంచుంగాక, (జరుగుగాక ) 
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; F రప యగ్నీ,! నీరమేశరీరము కరారమైనటో ! దానిచే మమ్ము. 'బాలించుము. 

S నియాశరీరమునేే హవిస్సు కుతమగులూాక. ౨ ఘీ యన్నీ ! భోహనిర్మితమును, 

: వండే కే చేయంబడినడియు, హారణ్య (బంగారము) నిర్ముతమును, మిక్కిలి వృద్ధమైన 

యు, ఇ స్పసృశించుటకు శ క్యముగాని, కాచంబడిన లోహము-లేకవె) డ్- బంగారముల 

క యందున్న దేయునగు చేశ రీరమునకుం గలదో! ఆ నీశవీరముచేత నుగ్రవాస్క-న్ను 

శ్యేమవాకును కంచం వేసనవాయనుసకున్నాను. అటువంటి యన్నీకోటికీ హావిసు" 
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చాకు అని భావ్యం) - 

Fal 

వకాదశానువాకము సమాప్తము. 
> గ్గ - ' 7 భౌ 

జో లీ 
థ్ 

అనువాకము ౧౨. 

౫0. ౧ విక్తాయనీమే?నికికయ నీమే2౭స్యవతాన్నానాధి తమవఆాన్న్యావ్యథితం 
. | | ఇఇ | | 

౨విదేర గ్నిర్న భోనామాగ్నో అజ్షగో యా? స్యాం పృశవ్యామస్యాయుషానామ్మే 
| |. 9 | [a] | హాయ శ్రే? నాధృద్ధం నామ యణ్ఞయం లేన త్వా౭27ద భే క 2 న్నా అకజ్షీరోయో. 

ఇ కలా - - " 
ద్వితీయస్యాం తృతీయస్యాం పృథివ్యామ స్యాయపా. నామ్నేహియశ్తే౭నా 

| 

ధృష్ట్రంనామ। 
_ | 

ఇనా ఎలా 

౧ శు యుత, రేడీ ! నీవు నాకు అన్నిరూపమగు ధనమును బొందుడ్తానవు 
కమ్ము జ్వూలారూపమయిన యగ్ని లేజస్పునుం బొండించుము. (అగ్నిని) యాచించు . 
నట్టి నన్ను రశ్మీ ,౦పుము, (లగ్నినిం బొందకుండుట వలన) భయపడిన నన్ను రశ్నీంఫుము. 
౨ డ్రి చృరచేదికి స సంబంధించిన యగ్ని నభస్సు అను 'చేరుకలది. | గా న్యపత్యదాల్ష్నిల్లా. 

ళా EE గ్నా్భాదులందు మధ్యయందు సారమగునో య న్నీ ! వ్నీవు ఈ మళ్లి గూసమెన భూమి 
యందుంటున్నావో! అటువంట్సి నీవ ఆయువు నిచ్చు నభన్సు అనుచేరుగలయగ్నితో 
కూడుకొనినవాడవై (ఉ శ్రర వేదియందు) రము 3. వ్దినీ కుల (ఎన్వనిచే) దిరస్కరించ.. 
డనిదియు, యచ్ఞసంబంధియునగు చేరుకలదో! . అనామముతో (వ్యవహరించి. 

నిన్ను ధరించుచున్నాను.. (అగానాం . = = రసః అంగీరెసః = అవయవముల్లలో , 
య కీరో a సారముని తా. కె ఫీ యంగిసాన్నే! వ నీవు. రెండవడియు, మూండవదియునగ్గు, + 

Wak 
"3 నూ క బన 

“ | లో 



[ల౧ (పశ. కృష్ణయజుర్వేదము. ఆఅనం౩పం౨ ౫౭ 

మృ[దూపమయిన భూమియందుంటున్నావో 1 అనీవు నభస్సు అను వరుకల యగ్నితో 

గాడుకొనిన వాండవె /(ఉ త్రరవేదియందు) రమ్ము. (మిగిలినయర్లము పూర్వు 

నాక్యమొనం జెప్పంబడినది.) 

పంచాశతు ౨, 
వావీ 

. 

1 | ( | 

౫౧. యజ్హియం లేనత్వా22దభే ౧ సిగంహీరసి మహివీరస్యు ౨ రు పథస్వోరు 

| 1 | | 

యజ్ఞపలిః (పథ తాంధువా?సి దే వేభ్యఃశున్షన్వ దే వేభ్యః శుమృస్వే 3 న/ 

! | 1” | | 

ఫఘోపహస్వా వసుభిపురస్తా త్పాతు మనోజవాస్వా పికృభిర్షవిణళః పాతు 

| | | శే | 

పిచేతాస్వారుదై ౪} పళ్చాత్చాతు విశ్వకర్మా త్వా22 దితె వరు తరతఃపాతు 

| | | | 

ర సిగ్ంహీరనసిసపత్న సాహీస్వాహో సిగ్ంహీరసీ సుపిజావనిః స్వా్టహో 

౧ (ఓ యు త్రరవేదీ! నీవు) సింహాస్వరూపమగుచున్నావు. కొనియాడందగిన 

దానవగుచున్నావు. ౨ (ఓ యుత్తరవేవీ! నీవు) గొప్పదానవుగా విస్తరిచుము 

సీయొక్క- యజ్ఞ మునకుం బ్రభువగు యజమానుడు గొప్పవాడుగా విసరించుగాక! 

వృఢమగుచున్నావు. చెవతలకాటకుం బరిశుద్దురాలవగుము. "దేవతల  కొజుకు. 

బికాశించుదానవగుము. 3 (ఓ యు త్తరవేదీ!) ఇంద9ఘోముం డను. బేవుండు 

వసుగణముతోం ' గూడుకొనినవాండై. తూర్పుదిక్కునుండి మనోవేగమువంటే 

నేముకోల వాయుదేవుడు వీతృగణములతో గూడుకొనినవాండై దశ్ని ఇదిక్కు-నుండి 

నిన్ను రథ్నీంచుంగాక. విశ్వకరయను 'చేవ్చండాదిత్య గణముతో ౧హాడుకొనినవాం2 

య్వుత్తరదిక్కునుండి నిన్ను రక్షించుగాక. ర (ఓ యు త్తరవేదీ! సింహరూపమును 

ఫరంచిన నీవు శత్రువులను నశింపంజేయుడాన వగుచున్నావు. ఈ హవిస్సు నీకు 
క 



౫౮ [అ ౧. ప్ర ౨. ఆ౦(ధధ వేదములు. అను ౧౨. పం 3) 

వాుతమగుగాక ! సింహాస్వరూపమును ధరించిన నీవు శోభనములగు సంతానమును, 

భృత్యులను, నిచ్చుదానవగుచుంటివి. ఈ వహావిస్సు నీకు పహుతమగుంగాక, సింహ 

స్వరాపముకల నీవు ఐశ్వర్యసంబంధమయిన |ప్రతివ్వ నొసగుదానవగు చుంటివి, 

ఈ హవిస్సు నీకు హుతమగుగాక. సింహూస్వమాపమవగు నీవు బేవతలనుం గోరు 

చున్న యజమానుని కొజుకు దేవతలను బిలున్రము. నీకీ హవిస్పు హుతమగుంగాక. 

పంచాళత్తు 9, 

౫౨. అనీరాయస్పోవవనిణ స్వాహాసిగ్ం హీరస్యా దిత్యవనిః స్వాహా సిగ్ంహీరస్యా 

వవాచేవాస్టేనయతే యజమానాయస్వాహో ౧ బూ శేభ్యస్వా 3 విశ్వాయ 

రనీష్పృథిఏం ద్భగ్ ంవహాధు/వ శ్నీదస్య న్టరితేం దృగ్ ంహోచ్యుత శ్రీ దసిదివం 

| "| | 
దృగ్ ౦హో 3 గ్నేర్భసా స్వ గః పురీషమని! 

౧ (ఓ జుహా౮ా [) నిన్ను (బాచీనులగు "దేవతల కొకు (గహించుచున్నాను.) 

౨ (ఓ మధ్యమపరిధీ ! నీవ సంపూర్ణమగు సాయుస్సు నిచ్చిన డానవగుచున్నాన్స.. 
భూమినిదృఢముగాం జేయుము. (ఓ దఠ్నీణపరిధి ! నీవ) స్టీరముయిన నివాసము కల 

దానవగుచున్నావు. ఆకాశమును దృఢముగా జేయుము, (ఓయు త్రరపరిధీ ! నీవు). 
నాళనమొందని నివాసముకల దానవగుచున్నావ్చు. _ స్వర్షలోకమును దృఢముగా 
జేయుము. 3 (ఫీ యజ్ఞసంభారమా ! నీవ్ర్ర) అగ్నిని (బకాశింపజేయుదానవున్యు 
బూరించుడానవు నగుచున్నావు. (మిగిలిన హూోమ[దవ్భములకు యజ్ఞ స సంభారమనితా) 

ద్యాదశాను వాకము సమాప ము 

+. | 

థీ 



అం. (ప ౨. కృస్తయ జు స్వేదము, అను ౧౩. పం ౨.] ౫౯ 

అనువాకము ౧౩౨ 

| | | | 

A3. యు లే మనజఉకే యుజ్ఞ లేధియో వ్విపావ్మిపస్యబృహళతో 
విపశ్చితః వెహారూ 

| | | | 

"తా )దభేవయునావిదేక ఇన్మహీ "దేవస్వ సవితుః పరిష్టుతిః 2 సువాావదు 

| | | | | | 

ర్యాగ్ 0 అవద దేవళ్ళలే జేవేప్వాఘో పేథా 3 మానోవీరో' జాయతాం 

| | | | | 

కర్చాణ్యోయగ్ ౦ సర్వేzనుజీవామయోా బహూనావమ సద్వశీ। ర ఇదంపిష్షు 

| | | 

రషిచక మే తేధానిదభేపవమ్! సమూఢమస్య! 

౧ వేదము నధ్యయనము చేసినట్టియు, వేదార్గమును తెలిసి కొనినవా౭డును, 

“ఛావ్మాణుండునగు యజమానునకు సంబంధులును, | చాహ్మణులును, హాేమక _ర్తలు 

నగు బుతిషిక్కు-లు మనస్సును (లౌకికచి న్లలనుండి తొలగించి యజ్ఞ చింతలయందు) 

నియమించుచున్నారు. ఇం|దియమును గూడ (యజ్ఞము కొబుకగు స్వవ్యాపారము 

లందు) నియమించుచున్నా రు, (ఆమనోనియమాది సామర్థ్యమును) మార్లములను 

గుర్తెరిగిన (సర్వజ్ఞుడు) పరమేశ్వరుండొకండే సృష్టించెను, ఏహేతువుచే [ శేరకుండు 

అంతర్యామియు నగు బరమేశ్వరుని సృన్టీగొప్పదియో ! ౨ (అక్షదేవుడా ఏ గృహా 

ములను గూర్చి మంచివాక్కులు కలవాండవై యంతటను (శయస్సును జేయు 

“వాక్కును బలుకుము, ఏఓ (పసిద్దమయిన యవచేవతలారా ! (ఈ యజమౌానుండు 

'మిమ్ముం గూర్చి యాగము చేయుచున్నాడని దేవతలలో ధ్వనినిజేయుడు 3 కర్మ 

యందు చేర్పరియు, నాలస్యాది దోవురహితుడు నగు బ్ముతుండు (మాకు) బుట్టు 

గాక. ఏ పుత్రుననుసరించి యందరు జీవించుచుందురో ! ఏ పుత్రుడందరిని నియమం 

“చుళ క్రికలవాండగునో ! (అట్టిపుత్రుడు అని పూర్వాన్న్వయము.) 

పంచాగతు 3 

. ] | 1 | | 

సర. ౧ పాగ్ంసుర ఇరావతీ భేరువుతీహపా భూతగ్ ౦ సూమవనినీ మనవేయశ స్వే 



ఇం [అ౧. (ప ౨. ఆ౦[ధ వేదములు. అనుంక పం౧.] 

| | | | | | 
వృస్క-భ్నాదో/దసీవిమ్హశే తే దాధార పృధివీమభితోమయూూ ఖై % 9 ప్రారీ 

| | | | | |: 
ప్యేతమధ్వరం కల్పయ స్త్ ఊర్ణ్వం య ఫ్రైం నయతిం మాజీహ్వారత 3 మరే) 

ప... | |. 
ర మెథాంవర్ష డ్ పృ థివ్యా ల దివోవా విస్ణ్రవుతవా పృథివ్యా మెహాూనా 

| | 
విష్ణ వ్రత వా? న్తరిత ద్ధన్తాపృణస్వబహా భిర్వస వై సిరా (పయచ్చ;! 

౧ (వెనుకటి పంచాశతులోని రవ వాక్యమునకుం గూడ నిచ్చటనే యర్ధము 
(వాయంబడుచున్నది,) ఏష్టుమూ ర్తి (తివి కమావ తారమును ధరించి) ఈపసంచమును 

విభజించి దాబును. పాదమును మూడువిధములుగా (పృధివ్య నరితు, ద్యూలోకము 
లంవని త) నుంచెను, భూమ్వాాడిలొక గూపపరాగముబు పాదమునందులల | 
యిీవిన్షుమూ ర్రియొక్క_. పాదమునందుం (బపం చముంబాగుగా నంతర్మ్భూతమయినది: . 
అన్నము కలిగినట్రియు, నధికముగం బాలుకల యావులుకలవారలు, మంచితినూబండార 
ములతోం గాడుకానిన వారోలై మనుసంబంధులగు [బజలకొజుకుం గీ  ర్రినిమిత్ మై. 
యుందురుగాక. క్క ద్వ్రావాభాముల సవిష్టుమూ ర్తి రి విభజించిస్థాపి చెను ఆభూమిసీ.. 
దన తేజోయాపములగు జీవులచే నంతటను బోక్షించెను. (ఆవిస్తుమూ రి రి యూయు శ్రేళ 
హవిర్థానమార్హాహుతిచే సంతోషించుగాక ) ౨ ఓళకటములారా |! యాగమును 
బాధ లేకుండు నట్లుగాంకేయునట్టి (మారు) తూర్పు దిక్కునకభి ముఖులె వెళ్లు డు, లి 
(మజేయం) వైలోకమునందుండ దేవతలను గూర్చి యజ్ఞ మున్ను బాందించుడు 
కౌటిల్యము లేనివారలై యుండుడు, 3 ఓశకటములారా ! చేవయజనమను వేరుకల 
సృధివియక్క_. యాశ్హరీరమునంవు( (గీడించుడు. రప విషుమూా ర్రి ద్! స్వర్లలోకము. 
నుండికాని, లేక భూలోకము నుండి కాని, మవార్లో కమునుండి + కాని యంతరిక్షు 
లోకమునుండి కాని, (తీసికొని రాబడిన) యనేక ధన సమూహముల చేత జేతులను 
నిండించుము, ఓ విమష్తుమూ శ ! (నిండిన ధనముకల) కుడిచేతినుండి కాని యెడమ 
చేతినుండి కాని, (యనేక్ష 'ప పర్యాయము లు' గాప స్పవగు మణిముత్యాదుల) నిమ్ము ణి 

| 



[అ ౧౫ (వ ౨. కృవ్వయ జు ర్వేడము, అను ౧౩. పం ౩.] ౬౧ 

పంవాళత్తు 3 

| ' | | | | 

సన్న దశ్షీ ణాదోతసవ్యాత్ ౧ విప్లోర్ను కం ఏర్వాణి (సవోచం యఃపార్షినాని విమ 
క ౯ _ క ట్స్ _ 

| | | | 
మరజాగంసియో అస్క_భాయ దుతరగం సథస్టంవి చక్రమాణ గే సేంథో 

| | | | | 
రుగాయో ౨ సనా న 3 విష్లోఃప్పషమమసి ఈ విహ్హాఃశ్న్య సే 

| | 
౫8 విష్టోఃస్యూరసి విష్ణోష్ట్రపన సి వై స్తవమసి విషవేత్వా! 

£9 రార కొ 

౧ విష్షుమూర్తియొక్క- కర్మలను. జెప్పుచున్నాను. వవిమమూర్తి పృథిప 

వీకారముులగు బరమాణున్రలను నిర్మించెనో ! ఏ వఏిమమూ రి పె నుండు దేవతలకు 
౬ అ ఉం 

నివాసస్దానమగు ద్యులోక మున (కింద బడకుండునట్లుగా)  _స్తంభింపం చేసెనో | 

$ విషుమూ- | రి మూడులోకములందు మూడు పాదముల _ నుంచెనో | (మటియు) 

వహాత్ములచే గానము చేయం (కొనియాడం) బడుచున్నాడొ ! (ఆ ఏష్షుమూ రియొక్క- 
రా న 

కర్మలనని పూర్వాన్వయము.) ౨ (ఓ దర్భమాలా ! నీవు) హవిర్దాన మండపము 

విన్దుమూం.రి కి లలాటమగు చున్నావు. (యజ్ఞ శాలయందు హవిర్థాన మండపముక టి 

యుండును, ఆమవుండపము యొక్క తూకు దిక్కుననుండు రెండు స స ంభములందు 

శ దర్భ నాల కూర్చంబడును. లలాటము = కనుబొమ్మల మధ ధ్య్వనుండు జనము) 

.. p 3 (ఓ దర్భమాలా ! నీవు) సావిర్ధాన మంటసమను విషువ్రునకం పృషవ్వభాగ 

మగుచున్నా వు. ర (శిరస్సువందు కప్పుడు చర్శములారా ! మోారు హవిర్థాన 

మంటపవును విష్ణువునకు దవడలగు చున్నారు. ౫ (ఓ రజ్ఞువా ! నీవు) విమ్తుబెవత 

గాల హావిర్థాన నుంటపమునకు బంధన హేతువగు చున్నావు. (ఓ (గంథిరూపమా 

స్వీ) విష్టుసంబంధి వె దృఢమగు చున్నావు. (ఓ మండపమా ! నీవు) విష్ణుదేవతాక 

మగుయున్నావు(కావున) నిన్ను ఏ ష్మువీత్తికై దాకుచున్నాను.. (రజ్జు = తాడు (గ్రన్తిః= 

ముడి) 

(తయోదశానువాక ము సమాప్తము, 

—_—__ న qm 



[అ ౧. వ 9. ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౧౪౮. పం ౧.) ౬3 

అనువాకము. ౧౮. 

| 1. ల 
౫౬. కృణుప్వుపాజః (పసితిం నప్ఫథ్విం యాహిరాకజే వామవాగ్ం ఇఫేన తృవీ 

| | | | | | | మను(పసితి [దూణానోగస్తా2సి విధ్యరకుస స్తసిప్టైః ౨ తవ్యభమాస. ఆశ 
| 

గ 
(| | | | స యాపత న్యను స్పృళధృషతా కోళుచానః తపూగ్ మ్య న్నేజువ్వో పతజ్జాశ 

| 1 
ఇ = | పనిస స వా 

సందితో విసృజ విప్వుగుల గక = (పతిస్పశ్ వి సృృజతూర్ణ త మోభ వాపా 

| 
యుర్వికో అస్యా అవబ్బణ యూనోదూశే అఫఘు$గ్ ౨సః 

౧ (ఓ యన్నీ! మృుగమును బంధించుటకుం) (బ్రసరించంబడిన పాళమునువకై 

రాత్షసుల నడ్డుపెట్టుటకు బలమును జేయుము. మం(తితోం గూడుకొనిన వాండున్నో 
వనుగుతోర ౫ గూడుకొనిన వాండునగు రాజువలె ఠరాకుసుల పే నవెళ్ళుము. థీ ము 

గా వెళ్టునట్టి నొప్పనేన నరుసరించి వెనుకనుండి వెళ్ళిచంపుచున్న వాండవై  మిగిల్లో 
సేనను బోగొట్టు వాడవగుము. (పగుగాగ్తుచున్న ) రాతసులను సీక్తముగా బాణము 
లచే 'బొడువ్రుము ౨ ఓ యన్నీ ! నీక్రిరణములు త్వరగా చెళ్ళున ట్లివె టివె యంతటిను 
బడుచున్నవి, (నీవుకూడ) బాగుగా: (బకాశించువాండ్నవె (మాకిరణములో 

నారాక్షనులను) థాన్ట్రముగాం దాకుము. హుతేమెన హవిస్సుచే సవెడ తెబిపు. శ్రే 

వాండవగుము. సంతాపములను, నిప్పుకణము లను, మహాజాలలను, (రాక్షసులిన 

బాధించుటకు) విశేనముగాం బుట్రిం చుము. క్రి ధీ యన్నీ ! చి తవధిం జేయునకీ 
యేరాక్షసుండు మాకు దూరమునందు (వుండెనో |) వాసింగూర్చి తొందరకోః 

వాండ్నవె బంధనమునకుం గారణములగు వాశముల ననేక ఏధములుగాం బుట్రించుము 
ఎవండు | నమాపమునందు. (వుండెనో !) వానింగార్సియు, దొంవరకల "వాంకవై 
య నేకవిధములయిన వాళ ములను బుట్లేంచుము, అవ్వని చేతను హీింసించంబడని నీ 
మౌాసంతౌనమునకు. చాలకుండ వసము. 'బాధించునట్టి యేరాత్ష్తసుండును నీసమి 
పమున ధృష్టుండై యుండకుండులాక. (దృష్టు(డు = దిట్టతేనము కలవాండు,) 



[అ ౧. (ప ౨. కృష్ణయజు స్వేదము. అను ౧5౪. పం ౨.] ౬౩ 

Ne, 

పంవాళతు ౨, 

అబ్బ మనా 

యోల న సృష్ట మాగికిప్టే వ్యథికాదధకీ త్! ౧ ఉదర్నోతిక్టు' శ్రఫ్రాతనువ 
hn, 

న్యవిం_తాగ్ం ఓీషశా త్తిగ్మ హేలే। యోనో అశాతిగొం' ,సమీధాన 

| | | | | 

నీచాతం ధతుతసం నశుమ్మమ్ ౨ ఊర్థో్టభవ పతివిద్యాః 
నాలా. 

| | | | | 
ష్కృణువ్వదై వ్యాన్యగ్నో! అవస్టిరాత నుహియాతుజూనార.. 

(పమృణీహిళ త్యాన్ సేే। 

౧ ఓ యన్నీ ! నీవులెమ్ము. శత్రువులను గూర్చియంతటను | 

| కష్టమై నయాయుధము కల యో యన్నీ |! (నీవు) శత్రువులను బాగుగా. 

క న 1 . 

గొట్టుము. ఓ (ప్రజ్వలించుచున్న యగ్నీ ! ఎవడు మాకు శత్రుభౌనమును 

అతనిని 'నీచునిగాం జేసియెండిన కరనువలె' భస్మము చేయుము. ౨ ఓ 

'సన్నదుండవగుము. మాకుంబెన (ఏ భక తువులున్నారో ! వారిని ₹ 

: యన్నీ ! డై వికములగు కర్ళలను [బకటన జేయుము. రాకుసుల కర్మలు 

గ) నష్టములగునో ! ఆ విధముగా చేయుము, మాటి మాటికి గెట్లయడి 

3 కొట్ల బడనివాండు అగు సమ స్త శతులను జంపుము. 

ఫం 

పం చాశతు 3 

| | | | | 

జానాతిసువుతిం యవిషయ ఈవ లే [బహ ణే గాతుమైరత్ విశా 
— వనాలు వ ఆకల అమె 

| | 

సుదినా నిరా యోద్య్యున్నూ న్యర్యో విదురో అభిద్యాత్ సో సే సే దగ్నో 

| | 

సుభగః సుడానుర్యస్త్వా నిశ్వేన హవిపాయ ఉక్తః ప్యివీషతిస్వ ఆయ 
అ ఐణన అని. 



౬ అ ౧ ప =. ఆం (థ వెదిములు అను ౧౪. పం ఈ] | 

| ' 
రోసతోే విశే ది మితి సువుతిం మోవా కి దురో విశ్వేదమై నుదినా నాఒసదిన్టిః ౩ అర్చామిశే తిం ఘోష 

| 

ర్యాషక్చం లేవా వాతాజరతామ్! 

ar a గ్ నాల గ్ కాం 

౧ ఓ గొప్ప యువకుండా ! ఏ యజమానుడు (స్వగృహమును గూర్చి! 

వెళ్లునట్లి దృఢమైన సీకొఅకు హవీహాపమయిన యన్నము నిమ్బచున్నా డో! ఆయ 

మానుండే నీయనుగహముతో (గూడుకొనిన) మంచి బుద్దిని. దెలిసి కొనుచున్నాడు. | 

(నీవుకాడ) స్వామ్వై, థధనములను, రులను నృహములను, ఉద్దశించి యయ 

మానుని కొజకు నన్నిటిని మంచి దినములనుగాం జేయుము. ౨ ఓ యన్న! 

ఏ యజమాను(డు తన జీవితమంతయు, దనగ్భహామునందు |బతిడినము చేయందగిస, 

హవిస్సుచే నిన్ను సంతోవ. 'బెట్టుటకుం నోరుచున్నాడో ! ఏ యజమానుయ 

నే సము (మం|త్రవి శేషము) లచే నిన్ను సంతోషం పెట్టుచున్నాడొ ! అయజమానుండే 

సౌభాగ్యము కలవాడును, శోభనమెన డానము కలవాండును గూడనగులాోక, 

-ఈయజమానునకా యిస్టీయంతయు మంచిదినము కలదగుచున్నది. 3 ఓ యీ] 

నిసదన్నుుగహామును (మనస్సు చేల బూజించుచు న్నాను, నపినమైెనను సూగేమవోకీ 

చావ్యాస్థానముకల యీస్తుతిరూపమయిన (నా) వాక్కు- మణిల మణుల (బసరించు 

చున్న_దై నీయందు బాగుగ జీర్ణించుగాక (నిన్ను విడచి వేరొక చోటికి వెళ్లకుండు 

గాక అని తా॥) (మేమైతే నీయను గ హమువలన) మంచిగుజ్రిములతోం గూడుకొని 

నవారలమును, మంచిరథములతోం 'సాడుకొనిన వారలమునగుచు, నిన్ను బూ జింశ 

దము. (నీనుకూడ) (పతిదినము మాయందు సామర్థ స్టమును ధరింపం చేయుము. - 

పంచాశతు ల, 

. | |. | Ir 

నడా. ఇ్రయంగీః స్వ శ్వాస్వాసుర థామర్జ యేమాన్నే యమాణి భార యేరనుద్వ్య్యూన్: 

౧ ఇహత్వాభూర్యా చేదు పకన్థో'పావ స్త స్స దివాగ ౦ సమనుద్యూక్' 

Ey | 

డ్రీడ శ్షస్వానుమనసః సబమాభిద్యుమ్నా తస్థివాగ్ ంపోజనానామ్ ౨ యనస్సా 



[అ ౧ (ప ౨. కృష్టయజున్వేదము. అను ౧౪. పం ౫.] ౬౫ 

| | | | | | 
స్షశ్వ్టః సుహిరణ్యో అగ్నఉపయాతి వసుమతారశాన తస్య తాతాభ వసీ 

| ‘| | | 

తస్వసఖాయ స్త ఆతిథ్యమానుషగ్దుజోషత్ మహోోరుజామి] 

౧ ఓ యగ్నీ! ఈ లోకమునందు ((శేయస్సునుగోరు పురుషుడు) రాత్రిం 

బవళు (ప్రకాశించుచున్న నిన్ను. (బతిదినము తన నిమిత్తమై బహుళముగా నంతట 

నువచారము చేయుగాక. (కాన) మేము |క్రీడించుచున్న వారమున్సు _ సంతుష్టమెన 

మనస్సుకలవారమును, (నీయనుగహమువలన జనులలో ధనములను బొందినవార 

మునై నిన్ను సేవించుదుము. ౨ ఓ యనగ్నీ! (నీయనుగవామువలన) మంచిగుజ్ర 
, వ్ _ లు 

ములతోం గూడుకొనినవాండున్తు మంచిబంగారముతోం గూడుకొనినవాండు నగు 

నేయజమానుండు హవీరూపమయిన ధనముకల రథముతోం గూడనిన్ను. బొందుచు 

మ్ న్నాజో! ఆ యజమానునకు (నీవు) రతమకుండవగుచున్నావు- (మణియు) ఎవడు 

నీకు (బతిదినము వీతిపురస్పరముగ నతిధిన తా-రమును జేయు చున్నాడో! వానికి 

(నీవు) న్నేహితుండువలె స్వాధీనుడవగుచున్నా వు. 

పంచాశ త్తు స్స 

ఒం. బస్ధతావపోి ప్ర హ్మావితుల్లో తీమాదన్వీయాయ త్వంహో అన్యవ్ స్చిక 

వళేత్రర్య వివ్ధను క్రతోదమూనాః 2 అస్వ(పజ స్తరణయః సుశేవా అతచ్చా) 

సోzవృ కా అశ మిష్టోొః శేపాయవః స్మ ్రియఇకో నిమద్యాగ్నోతవ నఃపాన్త 1 

మూర 9 యేపాయహో మూమరేయం కే అగ్నేపశ నో అన్ధందురికాదరక్షన్ 

: రరక్షుతాను కృతో విశ ్వవేదాదిప్స న్త ఇ ద్రిపవోనాహ। 

9 



aa [అ ౧. (ప ౨. ఆ౦ (థ వేదములు. అను ౧౫ పం ౬|| 

౧ ఓ యన్నీ! (నీ సంబంధమయిన) బంధుభెవముచే (రాతుసుల) తేజస్సు. 

నధిశ్నేపరూపవాక్కు-లచేత నాశనము చేయుచున్నాను. ఆ నీబంధుత్వమును, గోళ 

మునితో సమాను(డును, అధ్యాపకుండునగు దండినుండి నన్ను. బొందించును క 

(అడివజుకు దనతేం[డిపె నున్న బాంధవ్యము నాపైకూడనసని) చేవతేల నాహ్వోనించః 

నటి యోయన్నీ! క్ యువకుండా! మంచియాగములుకలవాండా! డా _నమయిన 

మనస్ప్సుకలవాండా! "నీను (వేదాధ్యయనము చేసిన) నావాక్కుూయొక్క_ (రహష్య 

మును) చెలీసికానుచున్నావు. (డా న్ల = ఇం | దియములవలన నుపళమించువాంత్ను ॥ 

తేపమువలని కవమునో 'ర్పువా(డు, లేదాఆచార్యాదుల చే వీ ంపంబడినవాండుఅనిశ॥! 
6 &. 

2 మూర్చ లేని వాండవగునోయన్న! వధ్యాభూ+తము (అసత్యము)లు 'కాన్ట్ర్యయు, చా! 

రూపమయిన తమస్సును బోనొట్టునట్టియు, సుఖముగా చవించుటకు యోగ్యమణ 

నట్టేయు బ్రమ త్తి తేములు కానట్టియు హెంసకములు కానట్లియు, ,(శ్రమరహితములై. 

నట్టియు, బరిపాలకము లై నట్టయుం గూడనుండున ట్టి సీయుకూ. యాకకణవనా 

యాగ్యప్రదేళమునందుండి మమ్మురక్షించుం గార్, | 

st 
+ 

2 

ల! 

కె mes నీసంబంధము లెనవియు, ఒరిపాలకములునగు నేకిరణములు “మమత 
i 

"వేరుకల యొకానొక త్ర్రుయొక్క- సంతానమును (గుడ్తివానినిగాం జూచుచున్ననై, 

తనమ స్వరాపముగాంగల పాపమునుండిరశ్నీంచినవో! [పపంచమును జెలిసికొన 

చున్న నీవు మంచికర్మ్శలను చేయునట్టి యాకిరణములను రక్షించుము. నీ శత్రు 

లగు రాతసులాకిరణములను దిరస్క ర0చుటకుం గోరుచున్నవారలెనను ' తిధస్మ 

రించ లేరు, 3 

పంఛానతు ౬, 

. || | | : ౬౧. చేభుః ౧ తయావయగ్ం సధన్యస్వో తా స్తవ్యపణీత్య శ్యామ వాజానీ! 
4 

.E la | ఉభాశగ్ ంసాసూదయ సత్యతాలే2 నుస్టుయాకృణుహ్యూ హ్వాయాణ 3 అయా. 

| | లు. ' i] ~~ | 'తేలో సమిథా విధేమ (పతిసోమగ్ ౦ శ్ర స్యమానంగృభాయ దహాళ | 
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కలవాండా! కొని 

! భక్తులకు సిగ్గునుజేయని యోాయర్నీ! సాధనముల ననుష్టింప జేయుటద్వారా 

(ల రెండుపురుపార్టములను) జేయుము... ౨ ఓ యన్నీ! ఈ సమిధచే నిన్నుం బరి 

ల శ ఓ Kl. Wil XN. JAAN RIYA ౨... 

(ల ౧ (ప 9 క ప య జు ర్వ దము. అనుంర పం ౭.] ౬6 

| 

కస పాహ్యస్మాన్లు)హోే నిదోమి[త ఛశ్రుహూలవద్యాత్ 5 రక్రహణం 

ల 2 —_ గ - _ — 

| | | 1 

వాజినమాజి ఫఘర్శిమ్మిత్రం (పుధిష్ట ముపయామిశే ర్మ ర్రిశానో అగ్నిగకతుఖిః 

| | 

సమిదః సనోదివా! 
యి _ 

౧ యన్నీ! సీత్రోంయాడం గర్శ్మ్శను బొందుచున్నట్లెయు, నీచే రవీ ంపంబడి 

నకియు మేము నీ (ేరణవే నన్నములను భుజింతుము. ఓ సత్యమయిన వి సృృతి 
జి 

యాడందగిన మెహికాముష్మ్కములగు బురుపార్గముల రెంటినిమ్యు.. 

ఎని ౬ 

శ్యతువులచేం జేయంబడిన్ఫ దోవాములనుండియు, నిందనుండియు, ననుష్టానము 

నుండియు మమ్ము రశ్నీంచుము. ౨ రాతసులకు వా నుండును అన్నవన్తుండునగు 

నగ్నినభిముఖముగాం [బజ్వలింపం జియుచున్నాను. జగత్తులకు మి(తుడును, మిక్కి-లీి 

ఏ సీరుండును, శరణుండునగు నన్నిని నేవించుచున్నను, [కతువులచేం. దిక్టమయిన 
వి ౯ 

యాయన్ని పగటియందు హింసకునినుండి మమ్ము రశ్నించుంగాక, ఆ యగ్నియే 

రా్మాతియం దుంగూడ రవ్నీించుంగాక, 

పంచాశ త్తు ౭ 

| | | 

౬౨. సరిపః పాతు న_కమ్ ౧ విజ్యోతిపాబృహ తా భాత్యగ్ని రావిర్టి శ్వాని కృణు తే 

| 
| | | 

మహిత పాచేవీర్మాయాః సవా తేదుశేవాః విలీ'లే శృ జ్రేరతునే వినిన, 

| 
న | | 1. | | 

౨ ఉతస్వానాసో దివివ నప్రన్నే స్తిగ్భాయుధా రక్షసేవాన్స్నవాడణ మటెచి 
॥ అజా 

/ 
దస్య(పరుజ నిఫామా నవర స్త పరిబాధో అ దేపః॥ 



జరా [అ౧ (ప ౨. ఆం(ధ వేదములు. అను ౧౪. పం 2] 

౧ ఈ యగ్ని గొప్పందగు సతిస్సు చేం (బకాశించుచున్నాడు, ప్రపంచ 

ములను మాహాత్మ్యము చేం (బకటన చేయుచున్నాడు. రాత్తసుల సంబంధమెనవియ ' 

నలి కమించుటకు శక్యముకాని మూయలను నళింపంబేయుచున్నాడు, రాక్షుసులను. 

నశింపంజేయుటకాజుకు _ (రెండు). జ్వాలలను దీత్యములనోగాం జేయుచున్నాడు.. 
_9 తీక్లతయే యాయుధముగాం గలవియు, నీకు (బురోడాళశము చే) ధ్వని చేయుచు ' 

న్నవియు నగు నగ్నికిరణములు రాక్షసులను జంపుటకొటేశే ద్యులోకమునందుం 
(బసరించుంగాక ! ఈ యనగ్ని కిరణములు (కాంతులు) నాసంతోషముకొణే (శత్రు 

వులను) నాళనము చేయుచున్నవి. అంతటను జేయబడిన రాతసబాధలు మమ్ము. 
వరించుట లేదు. 

చతుర్షశానువాకము సమా ప్ప్తము. 

. (పథమౌాస్ట్రకమున, ద్వితీయ పపాఠకము సమా స్తము. 



తృతీ యప పాఠకము 

he 
oi 

| | | | | | 

౬3. చేవస్యత్వా సవితుః (పస వే2శ్వినోర్చాహుభ్యాం పూస్తోహస్తాభ్యా మాదే 

| | | | | 
3 2(భిరనినారిరని 3 పరిలిఖతేగ్ ౦ రత్షఃపరిలిఖితా అరాతయ  ఇదవుహగ్ ౦ 

| . | 
రక్షపోగ్రీవా అపికృన్తామి యో2స్నాన్దేష్టియం చవయందడిపివ్మ ఇవమస్య 

| 
న అకిక నామి 5౪ దివేశా(z నరశైయతా? సషృథివె ఏతా ౬ శునతా (వా వొక్సనా త్వా? స్తరిమ త్వా పృథివైై త్వా న్స 0 

| | | 
లోకః వీత్ఫీవదనో ౭ యనో2సి యవయాస్న భ్వ్వైహః। 
_ _ _ _ _ టు 

౧ ఈ మం(కౌర్షము పూర్వ కము. అ(భియను వస్తువును సంబోధనము 

చేయవలయును. ఆదచే = గహించుచున్నాను. ౨ (ఓ యాయుధమా! నీవ్రు 

అ భివగుచున్నావు. (అయినను మమ్ముగూర్చి) శ తువుకానిదాని వగుచున్నావు. 

= భూమిని (దవ్వుటకు సాధనమయినదియు, వాడియైన య్మగభాగముకల 

యుం గొయ్యతోో జేయంబడినదియు నగు నాయుధవి శేషము.) 3౩ రాతసస్వరూ 

పము నకించుగాక. శత్రువులు _నింహజేయ(బడుదుగుగాక' _ ఇప్పుడు. నేను 

రాశ్షనుల కంఠమును ను నజకుచున్నాను. ఎవడు మమ్ము డ్వేషించుచున్నాడో!. ఎవ 

నిని మేము ద్వేషించుచున్నామో! ఇప్పుడు వీని కంఠమునుగూడే నజుకుచున్నాను. 

రీ (ఓ యాయుధమా!) నిన్ను (అగ్ర భాగమును) ద్యులోకముకొఅకు (బోతీంచు 

చున్నాను. నిన్ను (మధ్టభాగమును) అ నరితలోకము  కొణికుః డ్రోతించుళు 

న్నాను. నిన్ను (మొదలును) భూలోకముకొఅకుం (బోశ్నీంచుచున్నాను, (ఇచ్చట 

మోదుగ కజ్బకు లోక త్రయస్వయాపము వర్ణింపబడినది. (పోశ్నించుట = పైని 

సీళ్లుచల్లుట.) ౫ వితృచేవతలుండుటకు నానమగు (అవటమనుపేరుగల) లోకము 

పరికుద్ధమగుం గాక. ౬ ఓ (ధాన్యమా! నీవు) కలియకుండ చేయుటకుం గర్హవగు 
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చున్నావు. కావ్రన శత్రువులను మానుండి చేరు శేయుము. రాశుసులను మారండి: 1 

వేరు చేయుము. 

కంవానతు ౨ 
అ 

"a 
కారే యవమారాతీః ౧ పిత్ళణాగ్ 0 సదనమస్యు 9 దివగ్ 9 స్తభానా2 నరికు, 

| | | i 
పృణపృథిపీందృగ్ ౦వ 3 ద్యుతానస్వా మారులోమినోతు మి|తావరుణ క్ల 

| | Ta 
యోష్ట్రవెణ ధర్మణా ర (బవ్మావనిం త్వా మ్మ్యతేవనిక్ం స్యుపజావనిగ్ క 

“I 
రాయస్సోవవనింపర్యూహోమి ౫ _బహ్మవృగ్ ంవామ్మత్రం దృగ్౦హ ' |ప్రజ్యా క్ల 

దృగ౦హ రాయస్పోషం దృగంహ ఘృశతేన ద్యావాప్పథివ్ ఆప్పణేశాకి 

| | | | me 
౭ మిన్ష స్యసదొ2ని విశ్వజనస్య ఛాయా ౮ పరితాాగిర్వణొ గర ఇమాభ్ళవన్ను 

: ల అన కో ఆధ గ క. విశ్వత వృద్ధాయుమను వృద్ధయోజష్టాభవన్తు జుష్టయ. ౯ ఇన్టిస్య స్యూగ| 
వ్వ్ « ఎ - వ్ నన /స్యభు వమ సన) మసిద్దా /యక్వా! 

౧ (ఓ బరి సా! పితృ దేవతలకు సానమగుచున్నావు. ౨ (ఏ స 
బా థి J 

కొమ్మా)! ద్యులోకము నూర్ట్వ దెళమునందు నిలుపుము. అంతరిక్షలోకమును. 

పూరించుము. భూమిని దృఢముగాంజేయుము. ౩ (ఓ మేడికొమ్మా!) మి శాక 

వరుణ బేవతల సంబంధియు, దృఢమును నగు సఏఛారణముచే (నిటునటుపడిన) నిన్ను 

వాయుపుత్రుండగు ద్యుతానుండను దేవుండు అవటలోకమునం దుంచుంగాక: 

ర (ఓ మేడికొమ్మాా! _బాహ్మాణజాతినిచ్చునట్టి నీచుట్టును మట్టితుడుచుచున్నాక 
తు త్రియజాతినిచ్చు నట్టి నీచుట్టును మట్టితుడుచుచున్నా ను. ధనసమృద్ధి నిచ్చుక్ల 

నీచుట్టును మట్రితుడుచుచున్నా ను. ౫ (ఓ దండమా!) (_్రాహ్మణ్యమును దృఢ 
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వగా. సమ 

గేయ జీ తియత్వమును దృథముగాం జేయుము. సంతానమును దృ్యృముగా 

జేయు ము. సమృద్ధిని దృఢముగా జేయుము. ౬ భూమా కాశ స్హరూాపము 

లగు నౌద్చు స్టార (= 'మేడకొమ్మ ) యొక్క_ య్యగమూలములారా! ఈ యానేతిచే 

నంతటను కి బని బొందుడు, ౭ (సమ స్తజనమునకు నీడయగు నోయోదువ్చు 

రమా! నీవు) “షం దునిః స్థానమగుచున్నావు. ౮ స్తోత్రములచే _ సేవించందగిన 

మోయింస్య్వై జా! వశ్హాయవుకల నిన్ను ననుసరించి వృదినొండిన యీ స్మోతీరూప 

| మురిగు వాక్కులు నిన్ను (జుట్టుకొనుంగాక, మాసేవలు నీకు. (బియములగులాక, 

౯(్రీ బం రణమా! నీ ని -డువ (కీ |గనిసరా (బ బ౦థ్య్యా-కారణ ను) ఇంద్రునికి? (దాడువగుచున్నావు. (ఓ (౮ స్ట్స్వు 

పమా! = వడి నివు) ఇందసంబంధివై దృఢవుగుచున్నావు. (ఓ మండపమా! 

నీవ) ఇం్ట్రుండు ేవతగాంగలదానవగుచున్నావు. ఇంద్రుని సంతోపమునై 

నిన్ను. దాక్ర చున్నాను. (ఈతాడు ఇరదునకు పాశాయుధముగా వర్రించెను. ) 

(పథమానువాకము సనూ_పము, 

నా 
త్ 

అనువాకము 9, 

| | | 

౬ రక్రీ్హణ' 'నలగవానో వె వై స్థృనాన్థనామి ౨ దమహంతం వలగముద్వపామి 

De ee 

op 

యంనీః సమానోయమ సేమానో నిచఖానేదమే నమధరం కరోమి యోనః 

+ | | | | క్ 

సమానోయో౭7సమానో2రాతి యతిగా య్యలేణఛ న్షసాzవ బాఢథోవలగః 

| ar 
9 కము శ్రభ ద్రంతన్నా స సహ ర విరాడని సపత్న హాస మా డని భాతృవ్యహో 

సలా డస్యభిమాతిహో విశ్వారాడని విశ్వాసాం నాపా )ణాగ్ ంహాన్తా! 
7 ము 
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౧ రాక్షసులను జంపునవియు, వలగమునుం జంపునవియు, విమ్షువు చే 
తగాంగలవియునగు (ఉపరవములను) గోతులను (దవ్వుచున్నాను. (వలగాఃశ్రు: 

వులనుంజంపుటకు భూమియందు పాతిపెట్టబడినవియు, జీర్షములయిన కటసటాకి 

ఖ౦డములతో మూటకట్టయుడినవియునగు ఎముకలు, నోళ్డు రోమములు, పాదము 

లందలి ధూళులునని తా) ౨ (మమ్ముుంజంపుటకు విద్యా ధన సాభాగ్యాదులతో, 

సమానుందేవల గమునుం [దవెనో! అసమానుం డేవలగమును( [దవ్వెనొ! ఆవలగ 

మును వేనిప్పుడే పెళ్ళగించుచున్నాను.  మమ్మునుద్దేశించి సమానుండుగానిి అన 

మానుండుగాని యెవండు శ తువువలె నాచరించుచున్నాడో! వ్నినిప్పుడు యి 

మానునికి: (గ్రిందనుండువాని నిగాం జేయు దున్నాను. గాయ్మతీ ఛనోఖి మానియగు' 

"దేవత చేవలగము బాధిచంబడినదగుగాక. 3 (ఓ యధ్వర్వుడా ! |) ఈయు పరనములండ' 

(గోతులందు) మాకుపయోగకరమెన చేమియున్నది! (ఇది పశ్న) (సోమాభివన 

ద్యారా) చేవిం చందగినది సర్షముకలదు. (ఇదిసమాధానము) ఆ సేవించందగీనః 

నకు గూడనుండుంగాక. (ఇదియజమానుని మాట) ర ఓ యాభ్య నృ న్తరశత్రువా! 

(విరుద్రమగు నిం|ద్రిప్య తీయని తా) (నీవు) అ నేకవిధముల గా. (బకాశించువాండవన 

చున్నావు. ఓ బాహ్య శ్మతువా! బాగుగాం (బకాశించు వాండవగుచున్నాన్స 

నీ యితరశ తువా! స స్వయముగాం (బకాశించువాండ వగుచున్నాను. అశేకరాష్ట్ర మ 

లకు వా న్లకుడవగు నో శత్రువా! అన్ని దేశములందు. (బకాశ్ంచు వాండవగ్ 

చున్నావు. (సపత్నహా=విరుద్దమయిన యిం[దియవ్య త్తి రూపమగు నాంతరళ [ 

(భాతృవ్యహో. చాహ్యశ త్రువ్రు. అభిమాతిహా_[గామహ ద్దు పాలిమేర లందు వారి! 

చుచుండు శ| తువుఅని తా) 

పంవాశతు . 
(ns 

గ్ 
శై 

“4 / | | | 1 | శే 

౬౬. రక్ష హాణోవలగహనః (పోవామినై సవాల్ వాణోవలగవానో2వనయాి 

నె నైస్తవాన్యవో?ని యవయాస్మ శ్రా యవయారాతీ రవ్లోహణో వళ 

| ' వానో2వ సృణామి వె పవా (నవ వారో వలగ హనో2భిజుహోమి వెమవకా 
ః 
క్ 
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ప్న నం ba 
x7 , on స్తే a 5 

~ Gy కరా 
| ఈ దప న! సం 

అట అభం నా అ జస రొ £ లల ఇఒ పర్యూహామి నైప్లవీ రక్షొవాణా వలగహనౌ వైప్ల శ్షిబృ హన సఖ్టువా 
_ _ క్ సై bs 

Sak. చ [3 
దావా బృహతీ మినాాయ వాదంవద॥ క మ | 
౧ — య జా RENE శ్చ 

సు స్ జ 
స 

౧ రాతసులను నశింప చేయు నట్రియు, వలగములను నళింపందే వ్ జ క్ల 

చేవతాకములగు నుపరవములను బోతోణము (ఉదకము జల్లుట) చేయుచున్న 
ట్ల యుపరవము ల (గోతు) లందుదక ము. బోయుచున్నాను. (ఓ ధాన్యమా ! నీవు) 

వేరు చేయుటకు. గర్హవగుచున్నావు. (యవ=వేరుచేయునది) మానుండి శత్రువులను 

వేరుచేయుము. రాత్తసులను. వేరుచేయుము. రాతస నాళకములు-విష్షు బేవతాక 

ములు వలగములను నళింపం జేయునవియు నగు నపరవములను ( దర్భలచే (౧) బరుచు 

చున్నాను ఇట్టియుపరవములనుద్దేశించి హాేమము చేయుచున్నాను. ౨ ఈమం 

_కొర్ధము వూర్వో క్తమే క్రిమాపదములకు _ మాతమర్ధము (వాయణుడుచున్నడి 

పోమోమి= ఉదకమును జల్లుచున్నాను. ఉపదధామి = కప్పుచున్నాను. పర్యూహోమి= 

' తడిచేతితో )తుడుచుచున్నాను. పర్తిస్పృణామి= ( దర్భలను ) పరుచుచున్నాను. చివ 

రవాక్టిములో “*అభిమృళామి” = ( తాకుచున్నాను ) అనుపదము నధ్యాహారము 

చేయవలయును. ౩ (ఓ పాషాణమా ! = రాయి నీవు బలముచే ) గొప్పదానవగు 

కన్నాను గాప్ప రాళ్ళు అవయవములుగాం. గలడాననగుచున్నావు. దేవేం(దుని 

కొటకు గొప్పధ్వని కలవాక్కును బలుకుము. 

ద్వితీయానువాక ము సమా పము, 

~is 
న స అనానానాణానానానిని 

అనువాకము, ౨. 

| |, | | న్. 
జరి... విభారసీపవాహణో వహ్ని రసి హావ్యవాహానః ఉఇాంతో92నీ (పచేతాస్తు 

10 
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of | | | | Ll |. 
థో7నీ విశ్వ వేదా ఉసిగసిక విరజ్ఞ్వరిరసి బమ్మారి “వన్య దునస్వాఖ్బు 

| | |: | | 
న్గ్యారసి మార్జాలీయః స(మాడనీకృశా నః పరి పరిష ద్యో? 7సి కువమానః (ప్రక 

| 
క్వా౭నిన భస్వాన సంమృష్టో౭నిహవ్యనసూద బు తామాం౭ని సువర్ణోోోతి ర 

| 
వ్మాజ్యోతిర రసి సు సునర్హామా2జ్ 2 స్యేక పాదహిరసి బుధ్ని యోరా(దేణా చే 

| 

నపాహిమా2్నో విపృహీమా మామాహిగ్ ౦సీః॥ 

(ఓయాగ్నీధ్రస్థానమా ! నీకంటె. వేరగ స్థానమునందు. విహరించు నీవ ) 
అనేక విధములుగా నగుచున్నావు. (ఓ పళోతృస్టానమా ! నీవు ) హవ్యవానాను; 
డగు ( హవిస్సును వహించువాడని తా! ) నగ్నిరాపమగుచున్నాను. ఓ మిశా 
వరుణన్థానమా ! సీవు మ్మిత స్వరూపము, వరుణసరాపము  నగుచు న్నాను, 
(ఓ (వాహ్మణచ్భంని స్థానమా ! నీవు )విశ్షమును గుర్తారింగిన తుథుండను 'చేవశా 
స్వహాపమగుచున్నానవు. (ఓ పోళ్ళస్థానమా !) మనోహరులడెన పండితుని స్వరూ 
పమగుచున్నావు. ( ఓ నేష్ట్రస్థ్టానమా ! నీవు ) సోమమును రశ్నీంచునట్రి ఆంఘారి 
బంభారి యను చేవతల స్వమాపమగుచున్నా వ్ర ( ఓశుద్ధిసానమా ! సీను పాతల 
నుకడుగుటద్వారా ) కోధకము, మార్గనమునకు స్థానమగుచున్నాన్ర. (ఓ యాహవ 
నీయమా ! నీవ  చాగునరబకాళించుచున్న యగ్ని స్వరూప మగుచున్నావు. (ఓ 
స్పొత్రస్థానమా ! నీన్ర ) అంతేటనుండుటకు యోగ్యమునుు పవిత్రమునగుచున్నా వు, 
(ఓ చాతాషలమా |! నివు శ ఘుముగా వెళుటకై లోపలనవకాశము కలదానవగు 
చున్నావు.  ( పళునవునుంచు (పదేశమా ! సవ) రాతుసాదులతోం గలియనిదాన వై 
హృదయాడిహావ్యమును బక్వము చేయుదానవగుచున్నావు. (ఏఓ మేడికొమా, | a! 
సీవు )సామగానము చేయువారలకు సత్యమయిన నివాసస్టానమగు స్వర్షమును[బశా 
వింపంజేయుదాన వగుచున్నాన్ట, (ఓ (బహ్మిస్థానమా! నీవు ) (బ్రహ్మయన్ను, 

బుత్చోజునియొక్ష్య_ జ్యోతిస్స్న్య పయాపము, స్వర్షతుల్యమగు స్థానమునగుచున్నామవ్ర, 
ఓ నూతన గార్హ్య పత్యమా ! నీవు) 'వొష్టపదా నకత్ష్మతననియు, నేక పాచ్దేవత 
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యనియు చెప్పబడు దేవతాస్వరాపమగుచున్నావు.) ఓ విడువబడుగార పత్యమా! 
09 

నీన్ర్ర (వోసఘ్టపదానత్ష్మతమనియు, నహిర్ఫుధ్నియుండని చెప్పంబడు 'దేవతాస్వరూప 

మగుచున్నావు. (ఈ పూరో్ట కములగు బదుచారుస్థానములందు నభిమానించి 

యుండునట్టియో యగ్నీ!) నీ [కూరమైన సెన్ఫముచే రాతుసులనుండి నన్ను రళశ్నిం 
చుము. ( కర్శఫలమునిచ్చుటద్వారా) నన్ను బూర్షమనోరధునింగాం చేయుము. 

నన్ను హింసించకు. (చాత్వాలము = యాజ్ఞికుల (గ్నర్హ్త (గుంట) విశేవము.) 

తృతీయానువాకము సమా పము. 

fhe 

అను వాకముర. 

౬౮. త్వగ్ ంసోముతనూ కృదొ్చ్స్ ద్వే పేభ్యో2న్య కృ తేభ్య ఉరుయన్తాస్ీ వరూ 

| | 
థగ్ ంసాషిహోజుపాణో అపు గాజ్యస్య పేతు సాషహాzయంనో  అన్నిర్షరివణ 

| | | | “ 
కృణశోతయం మృధఃపుర ఏతు[పభిన్లన్ అయగ్ ంశ త్యాజ్ణయతు జర్హృపాణో 

| | | | లా 

2₹యంవాజంజయతు వాజసాతె ఉరువిప్తో ప(కమస్వోరువీయా యన కృధి 

| | | | 

ఘృతంఘృత ణెతానే పీబ ప ప్రయజ్ఞ పలిం తిర ౨ సోమోజిగాతిగాతువిత్ | 

౧ పీ పోమమా ! నీవు శరీరమును నళింపంజేయునట్టి రాక్షసుల కొజకు, 

చ్వేషించు శత్రువుల కొఅకును, శ (తులచే. జేయంబడిన ఇతరములకును నియామక 

నుగుచున్నావు. ( అవియన్నియు నేవిధముగ మమ్ము ాధించవో ! అవిధముగాం 

చాలించుచున్నావని ఆా॥ ) అటువంటి నీకొఆకీ హవిస్సు హుతమగుంగాక. ఓ సోమ 

మా నీవు మాయందు (బీతికలిగినదానవు. ( రాతమసులుచూడకుండుట్న ౩ ) స్వల్ప 



౭౬ ([(అ౧ (ప్ర ౨. అ౦[ధ వేదములు. అను ఈ పం ౨] 

డేవాము కలదానవు నగుచు నాజ్యిముయొక్క- బిందువును డావుము. (నీకిది). 

హోమము చవేయంబడుఃంగాక. ఈ మగ్ని మాకు (శేయస్సునుం చేయుగాక. ఈయ. 

గ్నిశతున్రులను నశింప జేయుచు ముందుగాంబోవుంగాక. సంతుష్టమణయిన మనస్సుకల | 

యాయగ్ని శత్రువులను జయంచుంగాక. ఈ యగ్నియన్నలాభముకల యుద్గమునం 

దన్నమును, (మాకు ) వశము చేయు ? క. సర్వవ్యాపివగునో, యాహవనీయాన్నీ ! 

(మాయందలి యకుగహమున్నకై న తువులందు ) పరాకమమును జూపుము,. 

మానివాసము కొజుకధిక ముగా గృహధ నాదిక మును సంపాదిం చుము. ఆద్యాముకార 

ణముగాగలయో యన్నీ ! (హోమము చేయంబడునీ ) యాజ్యమును |డావుము. 

యజమానునతిశయముగా _వృద్టికొందించుము.  (ఆజ్యము=నేయి) ౨ మార్చ 

మును గుర్తెతింగిన సోమము తన స్థానమునకు పోవుచున్నది. అలంకరింపంబడీ. 

నదియు, యజ్ఞ మునకుంగారణమునగు 'దేవతలయొుక్క- స్థానమును బాందుచున్న ది. 

పంచాశతు ౨. 
అవాలి 

| బ్ 
౬”, _ దేవానామేకినిష్భూత మృతస్యయో నిమాసద ౧ మది తాః సదో౭ స్యది 

| ; | | | 
త్యాసద ఆసీడె ౨ పవోచేవసవితః సోమ స్తం రతధంమావోడభ 

| |. | |. 
3 చేత త్వగం సోమజేవో చేవానుపాగా ఇ్రదమహం మనుష్యోమనుష్యా 

| | | | | 
_న్సుహ ప జయాసహరాయస్వ్ప్పోయే.ణ 'ర్ర నమో బె వేభ్యః స్వధాపితృభ్య - 

| | 
ఇదమహం నిర్వరుణస్య పాశాత్సువరభి॥ 

ం (ఓ కృష్ణాజినమా ! నీవు. )భూమికి ఫ్రాగనగచున్నాన, (ఓ సోమమా! 1: 
నీవ్ర ) భూమియొక్క. స్థానమునందుంగూర్చుండుము, ౨ (ఓదేవా! నూర్యుండా!. 
ఇంటదాదిదేవతలారా! అనికూడ సంబోధనము చేయవలయును. .) ఇది మాసోమము. 
-ఈ (ఆ ) సోమమును 'రశ్షీంచుడు. సోమరికుకులగు మిమ్మునొకండును హింసీంచ 

కుండుగాక. ౩ ఓ సోమమా! నీ్ర్ర చేవతవగుచు నీదేవతీలనిప్పుడు పొందు. 
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చున్నాను. ప్వుతాది సంతౌనముతోం గూడుకొనినవాడను, పశువ్రు మొదలు 
గాంగల ధన సమృద్ధిత గూడుకొనికవాండనునగు నేను మనుజుడనగు వు నావను 
ష్యులనిప్పుడు పాందుచున్నాను. ర చేవతల కొజకు నమస్కారము. విత్చు చవ 
తలకొటికు స్వభాకారము. ( పితృ చేవతలకొటకుం చేయునమస్కారము స్వధాకా 
రమని చెప్పంబడును.) నేను దీనిని వరుణునిపాశమునుండి విడిపించుచున్నాను. 
' స్వర్తసాధకమగుటచే ) స్వర్రరూపమగు సర్వయూగ్మ దేశమును వికేషముగాంజూ 
చుచున్నాను. అఆహవనీయాగ్నిని సర్వ్మత (పకాళ జ్యూతిస్వ్వ్రరూపముగాం జూచు 
మన్నాను. 

పంచాశతు ౩, 

౦. విఖ్యేవం వై శ్వానరంజ్యోతి ౧ రగ్నేవ్రతేస కేత్వం (వతానాం వ్రతిపతిరని 

మామమతనూ _సయ్య భూదియగ్ 0 సామయియాతే వతనూర్షయ్య, భూచేషాసా 

త్వయి యథాయథంనా వతపతె (వతినో (ర్వ తాని! 

౧ (వతములకుం (బభువగు నోయన్నీ ! నీన్ర (వ్రతములలో (వతపతి వగుచు 
న్నావు. వనాశరీరము ( పూర్వము ) నీయందుండెనో ఆయీశళరీరము నాయం 

కున్నది ) ఏనీశ్లరీరము (ఫూర్పము) నాయందుండెనో ఆయాళరీరము స్యం 

దున్నది.) ఓ (వతేపతీ! [వతము నారంభించిన మనయొక్క. వతములు సమము, 
గానే యున్నవి. (ఆవాంతరదీ క్షారంభమునందు యజమానుండు తీనశరీరము నగ్ని 
కుందు సంకల్ప పూర్వకముగ నంచియు నగ్నిశరీరమును తనయందుంచియు, (వత 
యమము ఆరం భించంబడినది. మజల నిచ్చట నావతనియమము శరీరముమార్పు 
చ్చసి ెప్పంబడినపి, అనగా మలినమైన పూర్వశరీరము నగ్నియందుంచి ళుద్దశరీ ర 

బుతోం గర్యారంభము చేసెనని తాః) 

చతుర్థానువాకము సమా పము. 

wis 
or 
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అనువాకము ౫. 

ol 

౭౧. ౧ అత్యన్యాన ౧-౦ నాన్యానువాగా మర్వాక్స్వాప్యరర సిదంపరో ఓవరై | 
చ 

| | | | | 1, 

యస్వనగ్౦ స్వధిలమెనగ్ 0 హిగాంసీ్ 3 రివమోణ నూ లేఖీర న్తరిక్షం | 

| ar 
మధ్యేన మాహిగంసీః పృథివ్యాసంభవ ౪ వనస్సతే శతవల్ళో విరోహ, 

| | | |. 

౫ సహ్మసవల్న్మా వివయగ్ం రుహేమ ౬ యంత్వాఒయగ్ ౦ స్వధితిస్తేః 

| | | | | 

జానః (పణినాయమవాతే సౌభగాయా ౭ చ్చిన్నో రాయః సుపీరః॥ 
MTP టాడు. గా 

యయ పుయా రుల. 

౧ ఎదుటనున్న యోమోదుగవృక్షునా ! నీకంకు యూపార్డ వృక్షముల! 

గూడంబొందితిని. ఇతకములగు' యూపాన గృ వృతములనె తె పొందలేదు. గొప్ప 

లత్షణములతోం గూడుకొనిన వా(డవును, చెడు లక్షణములకు దూడ క్ర నగునిన్ను. 

బొందితిని. (ఓ వృత్షమా!) అటువంటి నిన్ను విష్ణుచేవతగాంగల జేవయాగము' 

కొబుకు సేవించుచున్నాను. (యూప్యనృశ్షములు=మెాదు? మొదలగునవి. అయూసష్య 

వృతుముబు = వేప నమ శ మొదలగునవి, అని) యూపము = యజ్ఞ పశువును గట్టు 

-సంభము అందుకు. దగినది యూపార్తము. ౨ (ఓ వృతుమా 1 అ న్యా 

మమియు; (బేరకుండునగు సూర్వు(డు శతతో నిన్ను. దిడుపుగాక. స్వధితియన 

నో యాయుధమా ! ఈ వృక్షమును రశ్నీంచుము. దీనిని హిసించకుము. 

౩ (ఓ ఛేదించంబడిన నే మా! నీవ్రపడుచు) అగ భాగముచే స్వర్లలో 

మును (బద్దలుచేయకుము మధ్యభాగము చే నాకాశముశు హింనించకుమ్ను 

భూమితో (గలిసికొని) యుండుము, రీ ఓ వనస్పతీ! అ నేకళొమ్మలు కలగా 
నవై మొలున్రము. (వనస్పతి = పుష్పములు లేకుండగా ఫలములచేం (బకాశింళ 

వృక్షము.) ౫ పూర్వము (అ౧(ప్ర౧ అను 9) చెప్పబడినది. ౬ ఓ Es 
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షబడిన వృతుమా ! తీక్లమయిన యీ స్వధితియను నాయుధము గాప్పసౌభాగ్యా 
ముకొణుకు (అడ్డముగా గౌొమ్మలను నజుకుటచే)  నగాప్పదగు యూపభావమును 
బొందిం చెను. (కావున) ఆ నజకుటవల్ల నీవ్రభయపడకుము. ౭ (ఓ యూపవమా! 
ఘంచిపిరులుకలనీవ్రు) భిన్నముకాని దానవుకమ్ము. భనములను యజమానున కిన్షవల 
యుయును. (యూపసము __ యజ్ఞ పశున్రనుగబ్బు _స్తంభము, ) 

పంచమానువాకము సమాప్తము. 

| 
వావ 

అనువాకము ౬, 

| | | 2౨ పృథివై ఫ్ర త్వ?_నరిశాయ త్వా దివెత్వా 3 శున్గతాంలోకః పితృపదనో 
| | 1 | యవో2ని యవయాస్నద్ద్వేషో యవయారాతీః పితృణాగ్ంసదనమసి ౩3 స్వావే 

| | కోఒస్యగ్రోగాశే తృేణాంవనస్పతి రధి త్వాస్థాస్యతి తస్యవిత్తా ౪ క్రైవస్వ్వాసవి 
| | | తామధ్యా,నక్సు ౫ సుపివ్పలా భ్య స్వ్వాషథభ్యో ౬ ఆద్దివగ్ ౦ _సభానాz_న్ల 

| | 
రికుం పృణపృధివిము ప శేణదృగ్ ౦హా ౭ తే లేధామాన్యుళ్ళని! 

౧ (ఓీతాపమా !) భూమికొబుకు, అంతరిక్షముకొ అకు, ద్యూలోకముకొెలు 
ఏ, నిన్ను ((బోశ్నించుచున్నాను.) ౨ ఈమం(_తార్టము పూర్వో క్తము. ౩ (యూ 
సమునకు (వథమళ కలము స్వరువు చపూలముఅనినా యక త్రయము కలదు.అదిచ్చటు 
పకనుకోక లము 5కు సంబోధనము) ఓ (పధమశకలమా ! (నీవు) మంచిస్థితికల 
నానవగుచున్నావు. ఆనాయకులలో మొదటిదానవు. పనస్పతి రూపమయిన యాప' 
ఎ నిన్ను నధిష్టించి యుండగలదు. ఆయూపషమునుం 'బెలిసికొనుము _ ((పధమళక (| 
ఐ =“ఎయూప నంభమునుం జేక్కునపుడు మొదట పడినముక్క-) ర (కీ చపాలమా]! _ 



అ 

జాచి కే. 

రాం [అ ౧ (వ ౬ ఆ౦[(ధ వేదములు, అను ౬. పం | 

అన ర్యామియు(, (బేరకుండునగు. సూర్యుండు ముధురమగు  ( తేజోదాపమయిన || 

నాజ్యముచే నిన్నుం దడుపునుగాక, ( చపాలము = యూప స్తంభమునకు టెల్ || 

ముననుండు కంకణము. ) ౫ కీ చపాలమౌా ' మంచిఫలముతోం గూడుకొసిన 

యోషపధికొజకు నిన్ను యూపముయొక్క_- య్మగభాగము .నందుంచుచున్నాను 

౬. (ఓ యూపమా !) ద్యులోకమునూర్హ్వ (పదేశమున _స్తంభింపంజేయుము. 208} 

8క్షలోకమును. బూరించుము. బతరసాఫ్ నముచేతే భూమిని దృఢముగా జేయుము 

పంచాశతు 9 
F 

2. ౧ గమభ్యేగావొ: య్రభూరడ్డ అయాస? అ్రాహ తదురుగా యస 

విహోః పరమం పదమవభాతిభూ-ేః ౨ విహ్లోః కరా ఇణిపక్యోత ముతో వ్రత 
ర్ం అజ — — చాలని 

రయః దివివచక్షుకాతతేమ్ ర బ్రహ్మవనిం త్వాయ త్రవనగ్ం సు ప్రజావనిగ్॥ 

! 
శ 

రాయస్పోపవనిం పర్యాహోమి (బ్రహ్మ ద్భగ్ ౦వా క్ష తంద్భగొంహ (ప్రజా 

| | | | + | ] 

దృగొం హరాయస్స్పోషందృగ్ ౧హ ౫ పరిపీరసి పరిత్వా_చెవీర్విశో నయనా 

| 1 
పరీమగం రాయస్పోపో యజమానం మనుష్యా ౬ అ నరిశుస్ట త్వాన్ని 

అననా _ న _ —_ — స్త. 

| 

నావవగూహామి॥! 

౧ (యూపాభిమానివగునో విహుమూ ర్రీ !) సీ యాస్థానములను బొందుట 

గోరుచున్నాము. వస్థానములందు నెళ్లువారు 'అధికదీ ప వికల సారును అపాయరహి* 

లునై యుంటుంన్నారో ! ఈ స్థానములయండే మహాత్నులచే గానముచేయం 

చున్నవాండురు, గాప ప్పవాండునగు విషుమూ ర్తియొక్క- యాయత్కస్టష్థాను 

(ప్రకాశించుచున్నది. (అటువంటి. స్థానముసుంబొందుటకుం గారణమగు గర్గ క 
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యూ సమిోాయవటమునం( గోతియం)దుండుగాక. అని తా. ౨ (ఓ జనులారా!) 

విష్ణుమూ ర్రియొక్క-సృవష్తీ,స్టితి సంహోరరూాసము లగు కర్ణలనుజూడుడు. వకర్శలచే 

(మా లాకిక వెదికకర్శలనిర్మించెనో ! ఆ విషుమూ ర్తి యిందునికి యోగ్యుండెన 
న్ ర్ం —0 , అ= క 

స్నేహితుడు. ౩ వేదా నపారంగతులగు వీదాప్టంసులా కాశ మునందుం (బసరించిన 

దృష్టవలె వ్యాప్త పమవముయిన విష్ట్ణుమూ ర్రియుక్క- యిగాయుతే కష్ట స్థానము నెల్లపుడుజూ 

చు ర యూస | అంత ఈ చు న్నారు (ఓ మా నీవు) ంతెటను (ఈ(తాటిచ జుట్రంబడినదాన 

. దేవస (ప రు కటునుజాక వగుచున్నావు. చెవసంబధులగు [ప్రజలు (మరుద్దణములు) నిన్ను నంతటనుజుట్టుకొం 

నురుగాక. (ఆ విధముగానే యాయజమానుని ధనము - పుతులు - |భుతులు - 

మొదలగు గ నుష్టులు జుట్టుకొందురుగాక , ని ఈ మం(కార్లము పూర్వము చెప్పం 

కినది. ౬ (ఓ స్వరువా !1) నిన్ను నంతరితవముయొక్క_ (మధ్యనుండు రశనాగుణము 

యొక్క) (పక్కయందు దాచుచున్నాను. (స్వరుః = లొడితడుపరిమాణముకల కాప 

విశేషము.) 

పష్టానువాక ము సమా ప్రము, 

| | వ 

రర, ఉత్యోపవ పరస్యు పో దేవా నై ఏర్విళః _పాగుర్వహ్నరు శిజోబ్బహస్ప లే ధార 

యావస్తూనిహవ్యా శే స్వదన్తాం దేవ తవ ర్వ సురణ్వశేనతీరమధ్వ 3 మో 

| | | 

రని త్రమసివృవణాస్థ ఉర్వశ్యస్యాయురని పురూరవా ఘృ లేనాక్తే వృషణం 

. 'దథాథాం 3 గాయ త్రంఛన్హ'2ను' (పహయస్వ త్తస్టు. భంజాగతంఛన్షో౭ను 

తన్న పజాయస్వ ర భవతమ్! 

11 



౮౨ [అ ౧. ప. ఆఅం(ధ వేదములు. అను. సంత] 

౧ ఓదర్భా! పశురాపమైన డేవాన్నము కొణకునిన్ను స్వేక కించుచున్నాను, . 

(ఓ రావికొమ్మా ! నీవ్ర) ఉపాకరణము చేయుటకు బోవుచున్నావు. అన్నీ పోమాది 

దేవతలను, 'దేవసంబంధులగ్య ప్రజలను యాగని ర్వాహకులగు మభమణకాములను 

పశుసంబంధిహృదయాద్యవయవములు సమిపమునం బొందినవి. (ఓ బృహాస్పతీ $£). 

హృదయాది ద్రవ్యములనుం బోవీంచుము. (ఓ పశువా!) సీహవ్యములు రుచికల 
నయ నా 

వగుంగాక, (ఓ త్వప్పృ దెవా [) సళు దవ్యమును సుందరముగా చేయుము. పాలు. 

తాగిన లి నేయవ సే దమం కట్ టట చం గ ల చశడ పై రల మొదలగు ధనముకలయో పశువులాశా !) యజమానుని గృహమునందు గ్రేడించు. 

డు. (ఉపాకరణము = తాకుట) పళునవయవములను -వేచ్వేఅంగోసి3ిసి హోమము. 

చేతురు ౨ (ఓ శకలమా! నీవ) అగ్నికి జనకమగ్గుచున్నావు. (మీ దర్శ్భులారా! 

మీరు) సీర్యమును | స్రవించువారలగుచున్నారు. (ఓ కీందనున్న యరణీ! = అగ్నిని. 

మధించుటకు సాధనమగు రావికొమ్మయని తా!) (నీవ) ఊర్య్షశితో సమానమగు. 

చున్నావు. (ఓ పెననున్న యరణీ! నీవు) వుళూరనునితో సమానమగుచున్నావు*. 

(ఓ యరణులాకా! మిరు) నేతితోంగలిసికొనినవారలై సేచనమును ((సవించుటను) 
జ వాటే. మక లటిగాదో డం కంచన సతత 

బోేవీంచుడు.) (ఓ యరణిద్వయమా ! సీన్చయజ్ఞ మున కాయును స్థానమగు చున్నాను. 

3 (ఓ యన్నీ | నీవ -కాంాత్రచేం బఠించంబడు గాయ తిఛన్షస్సు నుభ్లేశించిపుట్టుము.. 

(ఈ విధముగానే) (తిష్టుప్ ఛన్షస్సు ' నుర్రేశించి పుట్టుము. జగతీఛన్షస్పు నులేశించి' 

ఫు )ముగ్రాం బుట్టుము. ర ఈ *భవతమ్” పదము రెండవపంచాళత్తులో వివ. 
5 

'రణచేయంబడును. 

ls స్ 

పంవాశనతు ౨. 
ఇ! 

| | | | - : 

౭% "౧ న్గసమనసౌసమోకసావరేపసౌ మాయజ్ఞగ్ ౦ హాగ్ ౦సీస్టం మాయ్య 

| | | | | ; 

పతింజాత వేదసా శినాభవతమద్యనః అగ్నావగ్నిశ్చరతి (ప్రవిష్ట బుషీణాం 



[అ ౧. (ప. కృష్ణ యజుర్వేదము. అను రా పం ౧.] ౮౩ 

| | పుత్రో అధిరాజవపః స్వాహాకృత్య (బహ్మణా కేజూహూామిమా దేవానాం 

| | 

మిథుయా క ర్భాగ ధేయమ్! 

౧ (ఏ యగ్ని పూర్వ మాహవనీయమునందున్నదో 1! ఏయగ్ని యిష్వుడరణిచే 

మధించంబడినదో 1) ఆ మీరిద్దరు మమ్ము. గూర్చి సమమనస్సుకల వారును, సమాన 

మయిన నివాసస్థానము కలవారును పాపమనస్కు_లు శకానివారునుు కండు. యజ్ఞ కా 

ను- యజ్ఞకదర్థను పింంసించకుడు, ఇప్పుడికర్మయందు మమ్ముగూర్చి శాంతికలఐ 

కండు, చాగుగలయబకాశ్ంచు చున్నట్టియు, మం(తములకు గాని బుతిగక్కు-న 

పుతుడగునీ (మధించంబడిన) యగ్ని యాహవనీయమునందుం (బకాళించినదై ౩ 

రించుచున్నది. కీ మధించయిడిన యగ్నీ ! నీకొజుకు స్వాహేశబ్దము నుచ్చ ౫ 

మంత్రముచే హోమము చేయుచున్నాను. దేవతల భాగభేయమును (అదృష్టః మును 

మిధ్యా భూతముగాం చేయకుము. (అదృష్టముచెడంగాట్రకుమని తా) | 

స_ప్తమానువాక ము సమా పము, 

| | | | 

2౬. ఆదద బుతస్యత్వా చేవహవి॥ పాశేనాz22రభే ధర్రామానుషా _9 

7 ర్ 
స్వావమదీభ నః (పోతూమ్యపాం వేరురసి స్వా త్తం చిత్పె చెవగ్ ౦ వావ్యమావ 

1 | | | | | 3 

స్వద తెనగ్ం ౩ సంతేప్రాణోవాయునా గచ్చతాగ్ం సంయజ_తె) రజ్జానిసంయ 

| | | 
జ పేతిరానీషా ర ఘృలేనాకా పశుం [(తాయేథాగ్ ౦ ౫ రేవతీ ర్య శ్ఞాపలిం (పీియధాzZz 
q- యా నా = వ అజా లా 

cc | 
విశతో ౬. రోఅంతరితసజూ శేవేన | 



౮ర [అ ౧. వ ౨.  ఆం(ధ వేదములు. అను ౮, పం ౫]: 

౧ (ఓ రకోనా [) నిన్ను స్వేకరించుచున్నాను. దేవతలకు హవిస్సునగునో 

పశువా ! యజ్ఞసిద్ధి కాకు నిన్ను బాశముచే బంధించుచున్నాను. (దేవభావమును' 

బొందుట చె) మానువములగు తాడనాది యుషదవములను( దిరస్క-రించుము, 

(రశన = (తొడు ) ౨(ఓ పశువా!)నిన్ను ఉదకముల చేతను ఓహథుల చేతను (బోత్నింష, 

చున్నాను. ఉదకములనుం (దావుడానవగు చున్నాను. బెవతాస్వరూపములగు నోయుక' 

కములారా ! రుచికలదైనను దేవతనిమి త్తే త్రమై హోమము చేయుటకు యోగ్యమయి 

యీపశున్రును (మణంత) రుచికలదావినిగాం చేయుడు. 3 (ఓ ప పమఘవా [) నీప్రాణము 

వాయువుతో? గలిసికొనుగాక. హృదయముమొదలగు నంగములు యాగవిశేషమ. 

లతోంగలివీికొనుంగాక. యకక ర్లఆకీస్పుతోలలిసికొనుణాక. ఈ (ఓ స్వరస్వధితే 

లారా! మోర) చతితోయ-డుకానిన వార-లె పశువును రశ్నీంచుడు. (స్వధికి 

యజ్ఞఖడ్ల విశేషము.) ౫ ధనముకల (పశ్వవయవములారా !) యజమానునింగ్యూర్ని. 

ప్రీయమును ధరించినవారుకండు.. (వావిర్భావముచే యజ్ఞమును) (ప వేశించుడు. 

౬ ఈ వాక్యారము ౨వ పంచాశత్తునందు (వ్రాయంబడును. 
ర్త లా 

పంచాగకతు 
-—-_0 

| | 9 | | | | - 
ఇల ఇంద అ జి wa ' ¥ ఇ ర ౭2, వా తేనా స్య హవివ స్త గ్మనాయ జసమన్య తనువాభవ వద్ధ యూ వర్గీ యసీ; 

| | క | శ 

. ధాః ౨ పృథివ్యాః నంపృచః పాహి 3 నమస్త ఆతానా: 

' 1 
ర నర్వా( కే వేహ్  ఘృతస్యకల్యామనుసహ జయాసవా రాయస్పోపే.ణా22పహో: 

[i 
చదేపిః “నయనం స్థాతుం లై 'జేవాగ్0 ఊడ్జ్వగాం నుదావయం పరి విసా! 

_ధ _ 

పరివేష్టా రోవో భూయాస్స్మ i ' 

౧ వి స్లీర్ణమగు నోయింద్రియసముదాయమా! = (అ నరిక) ఈ పకున్చ 
కభిమానదేను(డగు (పాణవాయువుతోోను, జీవాత్మ తోనుగూడ సావిస్సులని మ్మ; 



[9 ౧. (ప ౩. కృష్ణయజుక్వేదము. అనుక వం ం,] ope) 

ఖో స్టా Aa ఈ పకళువుయొక్క.. (రాబోవు) 'జేవశరీరముతోం గలిపి కాను ట్య 
3 

నుయిన యిం! డ్రియసముదాయమా ! అధికముగ వి_స్రీర్రమగు ఆపమాకు యజ 
నూనుని స్థాపీంచుము. ౨ (ఓ బరి రస్నా! ) భూమియొక్క. సంపర్యయ క్వి రీక్ణ పశు 

వను) రశ్రోంచుము (పళ్వంగము భూమిమోదం బడకుండగ, సోంచుటకకీ 3 కా 

నుని ఆ తా||) బర్త = = దర్భ. 5 అంతటను వ్యా, ప్రీ వ్క ల సూర్య కారక్టీ! ఎకు ig 

రము. ర గు పత్నీ! నీవ్రు శ తువులులేనిదానవగుచు నాజ్యముకోక్రస్సా ౬ ఏ 

వాము ననుసరించి సంతానముతోను, ధనసమృద్ధితో నుకూడా వెళ్లుము 

స్లరాపములగు నోయుదకములారా! మాళుద్ధనిం గోరుచున్న టియు, స్వయముగం 

బరిళుద్దము లై నట్టియు మోరు దేవతలను (యాగ, పజేశమునందు) పొండించుడు. 

మేముకరాడ మోతోంహాడుకానినవారలమె పరిశుద్దులమగుచు మోకు బరివెప్హు 

లముకాంగలము. (పరివెస్టారణ = చుబ్టుకొనియుండు వారలు.) 

అష్టమానువాకము సమా పము, 

i 
—— తా 

అనువాకము గ 

| = | ఇ | | | 

బా, వాక ఆప్యాయతాం (పాణస ఆప్యాయ త౦ చత్సుస్త ఆప్యాయ తౌగ్ ౦ 
నానా అనా చానాాన 

కోత్రంత ఆప్యాయ'కాం యాతే ప్రాణాఖ్బుగ్గగామ యాచముర్వా(కో త్రం యత్తే 

| 
శూరం యచదాస్థితం తశృఆప్యాయతాం తత ఏ లేనళున్ధ తాం నాభిస్తఆప్యాయ 
| అవన 

తాంపాయుస్త ఆప్యాయ తౌగ్ 0 శుదాళ్చరి తాః శమద్భ్యః | 

౧ (ఓ పశువా!) నీవాగిందియము (రాబోవు 'దేవతాదేహమునందు) సుఖ 

ముగా _వృదినొందుంగాక! న్నీ పాణము సుఖముగా వృదినాందుంగాక! నీ చక్తురిం(ది 
అ ధి 

= యము సుఖముగా పృదినొందుంగాక, నీతో (లేంద్రయము వృద్ధినొందుగాక. 
థి 



౮౬ [అ ౧. (పకి, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౯ పం | 

(మజేయు. జనినోవు కౌలమునందు హృదయపుండ కమునం దిమిడియున్న) 

ని వాణముల చన్షోశము పొందినదో! ఏ శోకము చత్మురం్యలియమును బంగి 

నదో! ఏ శోకము శ్లో లెంద్రియమును బొందినదో! ఏ |కూరికర్మ (బంధి! 

చుట మొదలగునది) (మాచే) చేయ. బడినదో! వ |కూరకర్శ్మ (ఛెదనము మ్మొ 

దో! ఆ నికష్టమంత్మయు నాంతిని. బొందుంగాకో! నవీ యా ప్రాణాః 

(రాబోవు "దేవతొ చేహమునందు. (బవెశించుటకు) క 

మగుంగాక. నీ బొడ్డు వృష్టనొఎచుం గాక సీగుదజ్ఞానము వృద్ధనాందుం” 5. ఫా 

ములు కద్ధములగుగాక ((హామణముకొఆకు నము కృములగు) నువకములకొఆక్ష 

సుఖమగురగాక, (పశున్రక్రింద బరి రి స్వరూపముగా నుంచంబడిన) యోపధులకు సు 

మగుంగాక. (పశువును కోయుచున్న) భూమికి సుఖమగుంగాక,  (పథుమరణశకాలమ్న 

నందుపస్థితములగు) రా(కతింబవళ్ కాజకు సుఖవముగుంగాక! ౨ వ పంచాశత్తులో! 

చేయదగియున్న 

కము -ఈజలముచే 

౭] 

వాక్యమునకుంగూడ నర్గమిచ్చట (వాయ(బడినది.) 

పంచాశతు ౨ | 
ధో 5 

2౯. శమాషదీభ్యః శంపృధథికెన్టీ శ్రమహోభ్యా ౧ మామే త్రాయసైక్షన్। 

స్వధి'తేమెనగం ఫీగ్రంసీ ౨ రక్షసాం భానో2సీదమహగ్ రక్షే2ధమంతమె 

నయామి యో2స్నాన్స్వేష్టి ' యంచవయంద్విన్న ఇదమేననుధమం తమోనయాజి 

౩ చత్వాఘ్ళ తేన ద్యావాషృథివి పోర్లాథా ర మోచ్చన్నో రాయఃస! 

ఉర్వంతేరికు మన్విహి ౬ వా యోవీహిస్తోకానాగ్ం 2 స్వాహోర్థ్వనభ! 

మూారుతేం గచ్చతమ్ |] 

౧ ఓ యోసధీ ! ఈ పశువును రక్షించుము. ఓ స్వధితీ ! ఈ పశువును హి 

సింపకుము. ౨ (ర కముచే దడపంబడిన యోబ రిస్సా ! నీవురాతసుల భాగము 
లాలి 0౮ శె 

జో 



(1) [అ ౧. (వ కృష్ణయజుక్వేదము. అను ౧౭. పం ౧.] ౮౭ 

చున్నావు. నేనీరాతససముదాయమును . గొప్పుదుఃఖమును బొందించుచున్నాను. 

ఎవడు మమ్ము ద్వేషించుచున్నాడో! ఎవనిని మేము ద్వేవీ ంచుచున్నామోా! ఈ (ఆ) 

గతునును గొప్పదుణఖమునుం బొందించుచున్నాను. 3 (ఓ వపా!) నిన్ను (యజ 

మానునకు, దేవతకును) అన్నముకొఅుకుం (జెళ్ళ గించుచున్నాను.) భూమ్యా కాశ 

సమానములగునో వప్మాశపణులారా ! నేతితోసమానమగు వపతోమిోాస్వరహాప 

మును గప్పుకొనుడు, (వప= మేదస్సు) ర (మం(శ్రసామర్భ్యము చ భిన్నము కాని 

'దియు, బ్యుతపా తొాదులను గలుగంజేయునదియు నగు (నీ వపాభఖాగము) యజమా 

నునకు ధనముల నిచ్చుంగాక. ౫ (ఓవపా ! నివు) (పెళ్ళగించుటయను ర్రూరకర్శ 

రమొక్క_ శాంతి కొజశు) ఏ స్తీ ర్రమగు నంతేరిక్షమును (బవేళించి (వావనీయ్మ ప్రదేశము 

ను) గూర్చిపొమ్ము. (వప = బొడ్డుక్రిందనుండుపార సన్ననిది) ౬ ఓ వాయువా ! 

సోకములను 'వేజుగాంబేయుము. ((_తావువుని తా) (ఆజ్యము హోమము చేయబడు 

నపుడు తేత్సమోపమున(బడు బిందువులు సోకములని భావము) ౭ (ఓ వపాొ(్రపణు 

లారా ! మరు) ఆహుతియగుచుండగా నూర్థ్విముగా నభస్పను వేళకల మరుత్తు 

(తుని బొ ం౦దుడు. | 

నవమానువాకము సమా సము, 

నీక 
శ్ 

అనువాకము ౧౦ 

౮౦ సం తేమనసా మనః సం(పాణేన ప్రాణోజుష్టం జీవేభ్యోహవ్యం ఘృతవ 

తామై ౨ స్టద్రాణో అక్షఅశ్లేని జేధ్య వైన పానో అన అశ్లేవిబగభవ దేవ 
త్వష్ట్రహ్మరి కే సగ్ ంసమేతు విషయా పాయత్సలత్నూణో భవథ చేవ్వతాయ 

| | | | | 

య న్రమవసే సఖాయో౭ను త్వా మాతాపితరోమదన్తు (శీరస్యగ్నిస్తా ణా 

' |. | 

త్వాపః సమరిణనాగ్టతస్య॥ 



వా [(అ౧ (ప 3, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧౦. పం 3 

౧ (ఓ హృదయమా [) నునస్థానయమగు (పృషడాజ్యము తో దెనతల) : 

మనసుక లిసికొనుాక. _ప్రాణస్థానీయమగు పృషదా జ్యముతో 6 (బాణము కలి 

కొనుంగాక. ేవతలకొజకు. (బీముమగు హవిస్సు నతివలెహుతేమగులాక. (మనస్థా 
న 

నీయముఎ మనస్సునకు బదులుగానున్న) ౨ ఇందుండు 'దేవతగాగల (పాణముప పళ 
కే. | 

«* 

మొక్క. యాయీ యంగములందు వాగుగానుంచం బడుంగాక ఇం(దబేవతాకమగ, 

నపానముకూడ వెేశేపముగానుండు గాక. ఓ |బహ్మదేనుడా ! నీయనుగహముశే క్ల 

సమ సమగు నంగ సముదాయము (ఛేదనముచే విడిపోయినన్ఫు క లిసికొనుగాక . 

ఓ వాదయాద్యవయవములారా ! (మీరు) విలక్షణ స్వరూపసప్తులెనను (వావిర్భావమ | 

చ్వే సమానలకుణము క లవారుకండు. (2 పళువా 1) డేవతలలోనికి బోవనున్ననిన్ను 

మి|త్రములగు నితరపళువులు, తల్లియు, తం్యడియు, (నీ ద్వారాస్వరక్షము బాందుటశే | 

దమకులమును సర్వమును) సేవించుట కంగీకరిం ముదురుగా గ, (సంతో వించుదుక | 

గాక) ౩ (ఓవసా! నీవు) ఆశ్రయించందగిన దానవగుదున్నావు. (కావున) సాహ 

వనీయానగ్ని నిన్ను న్నాశయించుగాక , ఉదకములు నిన్ను బొందుంగాక, (ఓ వసా |) 

వాయుగమనము కొజకు నాదిత్వుని గమనము కొణకు, నుదక సంబంధము లగునోషక్ట 

ధులు మొలచుట కొజకును, నిన్నుంగప్పుచున్నాను. (మాంసమును వండుపా త్రయం 

దుండు చిక్కని (దవవిశేషము వసయనయుడును.  వసనుగప్పుటచే. రక్తి ంచంబడును: 
Ty 

గాన, నావపాహోమమువలనం గలుగు పుణ్యమువే వాయ్వాదిత్య సంచారరూక, 

జగద్వన్టవహారము జరుగునని భావము.) 

పంఛాశత్తు . 

| | | | | | 
॥ ఇ ఒడ ఇ అభ కె ఇల __ దా అచ, గ లాం త్వాధ జైస్వ పూ పోరకాంహ్యో ఆపామోవథీనా 0 రోహి మె ౧ స్ఫృశే 

| PE 
ఘృతపావానః పీబతవసాం వసావావాసః పీబతా న్తరికుస్య హావిరసిస్వావో 

వ. | _ | _ —_ 

| | | శ్వా? న్తరీవా య దిథః|ప్రదిశఆదికో' విది ఉద్దిశ ః స్వాహోదిగ' రన మోదిగ్యు! 



[9 ఖ్ (కు వ, క్ర స్ యు జు శ్వ దము. అశ గాం. పం ౧. ] చణా 

. ౧ (నేతినిబానము చెయునో దేవతలారా |! ఇచ్చటనున్న) నేతిని చావుడు. 

ఏవసనుబానముశోయు దేవతలారా ! (ఇన్చటనున్న్ర వసనుందావుడు. (ఒపశువా | 

నీవ) అంతరికు.మునందుండు చేవగణమునకు హావిస్పువగు మన్నాసు. _ అంతరిక్షునివా 

సీయగు. చేవగణముకొాజుకు నిన్ను హోమము చేయుచున్నాను దశ్నిణదిక్కుకొఅకు 

నిన్ను సళేమము చేయుచున్నాను. తూర్పుదిక్కు కొజకునిన్ను హోమము. 

చేయుచున్నాను. ఉ త్తరదికు-కొజకునిన్ను హారామము చేయుచున్నాను. సర్వదిక్కు 

లరొఆఅకు నమస్కారము. 

శతి, ARLEN దనశమానువాకము సమా పము. 

ఇం ఎలో AIST 

టి గ 

| | | 
౮౨. సము|దంగచ్చస్వాహో నరితం గచ్చస్వాహాదెవగ్ ౦ సవితారంగచ్చ స్వాహా? 

PER...) NPN 545... ..... 

| | | | | 

ఊజాార్యాలేగచ్చస్వాహా. మితావరుణౌగచ్చస్వాహా సోమంగ చృన్వాహో 

| 
యజ్ఞంగచ్చస్వాహాఛన్దాగ్ ంనీ గచ్చస్వాహాద్యావా పృథివీగ చ్చస్వా హోనభా' 

| / | | 

దివ్యం గచ్చస్వాహోzగ్నిం వై శ్వానరం గచ్చస్వాహా2ద్భ ర న్వైపథిభ్యో 

| | 
మనో మేహోర్షి యచ్చతనూం త్వచంపుత్రం నప్తారమశీయ ౨ శుగసి తమభి 

నో l అ | | త్రో 

చయోాzస్మాన్వేప్టి యం-చ వయం ద్విపో ఎథామ్నో భామా రాజన్న 

| |. 
వరుణనోముజాయదాపో అఘ్నీ యావరుణేతిళశ పామ హేతతో వరుణనోముక్ళు! 

౧ (ఓ హవిస్పా! నీవ) సముదమును బొందుము. (సము దముకొఅకు 

| నిన్ను) హోమము చేయుచున్నాను. ఆకాశమునుబాందుము. (ఆకాళ ముకొఆఅకునిన్ను 

రతి 



శ 
| 

్ [అ ౧ ప 3. ఆం(ధ వెదములు. అను ౧౧. పం ౧ 

హోమము చేయుచున్నాను. అ నర్వామియుం (బేరకుండున గుసూర్యునింబొందువ! 

అట్రనూర్వ్యునికొ ఆకు నిన్ను ,[(హోమముచెయు చున్నాను. ఆెహార రా|త్రములను x 
రి శ 

దుమ (అహో రా తముల కొకు నిన్ను) ఈ స రామము ఇయు చ న్నాను మ్ముతావరుణ 

నుబాందుము (సోముమాకొటకు నిన్ను) పశోమము చేయు చున్నాను, చేదముల 

 బొందుము. (వేదములకొజకు నిన్ను) హోమము చేయుచున్నాను. భూమ్యాశమ్న 

నుబొందుము. (వాటికొఆకు నిన్ను) హోమము చేయుచున్నాసు. దేవతాసంబ్యః 

యగు నాకాశమునుం బొందుము. అట్లియా కాళముకొఅకు నిన్ను నామము 

యమా!) ) నాకుసంతోనముకల మనస్సునిమ్ము. (సీయను గహమువలన) ఉ త్తమహా 
యమగు శరీరమును, కాంతిమంతమయిన రూపమును, సుగుణవంతుం డెనపు శ్ర 

పొత్రుని బొందుదును. 9 (పీహృదయకూలమా! నీవు) శోకస్వహాప మగుచున్నాక 
ఎవండువమ్ము ద్వేషించుచున్నాడో ! ఎవనిని మేము ద్వేషం దుచున్నామో జ 

మీంచువానిన్సి చేేవింపంబడువానిని నీవు దుఃఖంపం జేయుము. ఓ వరుణుండా £1; 

చ్వేష్ట్రచ్వే హ్య స్టానమునుండి మమ్ము విడిపించుము. ఓ యుదకములారా ! ఓ నష్ట 
ల్లీ వరుణదేవా | ! యనిమేము (మాయిప్ల[పా వికి _ అనిష్టనివృ శ్రీకి) చేవ్రండవ! 

నిన్ను ((పత్యవ నామ్మగహణముచే బాధించుచున్నాము. ఓ వరుణబేవా ! 

నె ma 

PNG - RRO Eis hd he 

(పత్వతునామ్మగహణము వలన గలిగినపాపమునుండి కుము [1 విడివించుము. (మో 

తుల నామమును వారియెదుట నుచ్చరించినచో వారికిగొప్ప దోహముచేసీనటని [ 

"చెప్పుచున్నది. ) 

- Fenny - ” ఖ్ ౨. 
/. | 

(ఫ్ = మరవక యల న. 

ఏకాదశానువాకము సమా ప్పము. 

ణో 
షక 

న 

(| న Flen : ' 

RCO IL యం 



'అ ౧ (ప 3. కృషయజు స్వేదము. అను ౧౨. పం ౧౫] ౯౧ 

అనువాక ము౧౨ 

| | | 
"5, హవివ్మతీరిమా ఆపోహవిప్మూనేవో అధ్యరో హవిప్మాగం అపవాసతిహా 

“ | | | 
ఎప్మాగ్ ౦ అస్తునూ రః 9 అగ్నౌ రోషzపన్న గృహాస 

| | _ [| 5 | ) / 

& సుమి నీ సుమ్నే మాధ తెన్షా న్ని యో రాగ రాయా! సమి తావరుణ యో 

శృాగభేయి*ః న్గవిశ్వేపాం జేవానాం భాగ జేయోక స్థయశ్లైజాగ్భత || 

౧ ఈగహించంబడిన వసతీ, వరీ యను వేర్తుకల యుదకములు (సోమముచే) 

హావిస్సుక లనగుంగాక , ఇం(ద్రండుకూడ హవిమ్మన్తుడగుగాక, యాగముకూడ హవిష్ణు 

ధ్రమై విశేషముగా? (పవ ర్తి రించుగాక, సూర్యుండుకూడ (వసతివరీ యుదకములకు. 

బకాశకుండగుట చే హవిష్మృన్తుండగుం7 క, _ (2 వసతివరీయుదకములానా ! 

'శించని గృహముక ల శాలాముఖీయానగ్ని యొక్క. (సమీప) స్థానమునందు మిమ్ము 

స్థీపించుచున్నాను. ఓ యుదకములారా! సర్వ పాణిసుఖ మునకు _బవృత్తులెనట్రియు: 

నయముగ సుఖవ న నములేన మిరు (మా) యజమానునిసుఖమునందుం చుడు. 

'సూరు) ఇం దాన్ని చేవతలకు భాగము-లె యుండుడు. మి తావరుణ దేవతలకు భాగ 

ములెయుండ' డు. సమ సదేవతలకు భాగములెయుండుడు. 

ద్యాదశానుబాక ము సమాప్తము. 

is శ 

అనువాకము ౧. 

| . | 
౮. వాదేశ్వా మనసేత్యా దివేత్వా సూర్యాయ త్వోర్థ వ్రమ్మ మధ్వరం 

| 

' | 
పృథిదినిటేవేమ వూ [కాయచృసోమరాజ న్నేవ్యావరోవా మాభర్మాసంవిగ్లా 

బు 



౯౨ అం౧ (ప 3, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧౩. పం ౨,] 

" | 
వమూాత్వాహిగ ంసిషం (పజా స్వ ముపావరో వా[ప పజాస్త్వా ముపానరో వ 

' 
౨ శృణోత్వగ్నిః సమిధాహావఐ మేళ్ళణ్వవ్వావో ధిషణా శ్చదేఏః శృణ! 

గావాణో విదుపోను | 

౧ (ఓ సోమమా !) నన్నుహృ వయముకల మనుజుల కొకు (గహించుశ 
న్నాను. మవస్సుకల పిత్సచేవతలకొజుకు నిన్ను (గహించుచున్నాను, ద్యూళోకము 
నందుండు దేవతలకొజకు నిన్ను సషకరించుచున్నాను, నీఏియజ్ఞ మును ఉన ్నతమునే 

(సమాప్తము) గాజేయుము. దేవతలయందు హోతచే (మాసో త్రరాపములగ 

నాహాషనములను) స్రావీంచుము. ర్డీ (ెష్టమగు సోముమా ! అభివవ స్థానమునండ 

రమ్ము. బండి రుండిడిగుము. భయపడకుము. కంపమునొందకుము. శసతే నిన్న 
పాంసంచను. (కావున) నీవు ( దెవలోకమునక్రుం బోయి బేవహా సంబంధులగు) ప్రజల 

బాందుము. ఆ పజలునిన్ను బొందుదురుగాక. ౨ ఆజ్యాహుతి (బ్రకాళించుచున్న 

యగ్న నాయాహాషనమును వినుంగాక! ఓ యుదకములారా ! విద్యావ న న్తముళి 

'దేవతాహూపములునగు మోరుకూడవినుడు. ఓ పాపాణములారా ! (అభిషవముకొ 
కువచ్చిన) మోగు విదాంసు లే యగుచు యజ్ఞ మునువినుడు. అన్తర్యామియుం శే 
కుండునగు సూర్యుడు నాయాహోగవమును వినుంగాక. (అభిషవస్తానము= సోమము! 

ర సమునుగాంచేయు [పదేశము, పాపొణము = రాయి) [దంచిన 'సోమలతను రాలిన 
కలమిధ్యనుంచి రసమువీండుదురు. అదిఅభిహవము. ] 

పంవానశతు ౦ Fr 
అవనే 

| 

రి. యబ్జైగ్ ంళ్ళణ శో దేవః సవితాహవంమే ౧ చేవీరాపో అపాంనపాద్యడఊో 

ర్షవిమ్య ఇని) మా వాన్నది న ను స్తంచే చేభ్యో చేవ శ్రాధ శ్ర శ క్రగ్ం శ 

EW ను ME oe టి! 
వేభ్యోయపాంభాగః స్థస్వాహో ౨ కారి రస్యపా పాం మృధ్యగ్ ౦ రస 



[అయ (ప 9. కృష్ణయజు ర్వదము. అను ౧౪. పం ౧.] ౯౩ 

(దస్వవో౭శీత్యా ఉన్నయే ర్త యమో పృత్సు మర్శ మావో వాజేషు 

| _ | 

యంజునాః సయన్తా వశ్చగ్షతిరిప.। 

౧ ఓ చేవ తాస్వయాపములగు నుదకములారా ! (ఉఆదకమువముధ్యయందున్నను) 

ఉదకమును నశింపంజేయనియోయన్నీ ! సోమరూపమయిన హవిస్సునకు హీతమయిన 

దియు, నింద్రియ వృద్ధిని జేయునదియు, నత్యంతము సంతోహము చేయునదియునగు 

డయలకలదో ! ప్రకొశవన, మయిన యాయలను, ఏచేవతలకు మోరు భాగమెతిరో 

సోమమునుంఛానముచేయు నాదేవతలకొజకు (దేవతేలనుడ్దేశించి హోమము చేయుట 

కు) చేవతలందుస్తాపించుడు. ఈయాజ్యము (మాకే శ్చ హుతమగుంగాక. ౨ (ఓయా 

జ్య్ఞమా ! నీవు) ఉదకములరదు హోమము చేయబడుచు( బోగాట్రబడిన దానవగుచు 

న్నాను. ఉదకముల కనిష్థమాపమగు నిన్ను బోగొట్టుచున్నాను. ౩ ఓ యుదకము 

లారా! సముదమునకువలె మిమ్ము శ్రీ అత లేకుండుట శె శ నెత్తుచున్నాను. ర బయ 

న్నీ స) యేమరణస్వ్టభావముగల మనుజుని యుద్ధములందు రశ్షీంచుచున్నావో, అన్నము 

లనిమి త్తమె యేమనుజునిం బొందుచున్నావో, ఆ మనుజుడు (నీయనుగహముచ్చ 

నిత్యములగు ధనరూపాన్నములను బొందంగలండు. 

(తయోదిశానునాక ము సమా పము. 

వల 
నన నన నన 

అనువాకము ౧ర. 

| | | 

౮౬. త్వనుగ్నో రుద్రో అసురోమహోదివ స్త ఏం శర్గోమారుతం పృకు-ఈశి షే. 

| | | 1 | 

. త్వంవా_తెరరుతై రాసి నంగయ స్త ంపూపావిధతః పాసినుత్మనా ౨ ఆవో 

| 1 | | 

'రాజానమధ్వరస్య రుుదగ్ ౦ పూ తారగ్ ౦ సత్వ్యయజగ్ ౦ రోదస్యోః అగ్నిం 



ర [(అ౧. ప ౩. ఆం(ధ వేదములు. అను ౧ర పం ౨] 

J పురాతనయిత్నో రచిత్తాస్రరణ్యరూపమవనే కృణుధ్వమ్. 3 అగ్నిర్లో తానిష 
థు 

| | : 
పొదాయజీయానుసస్టేమాతుః సురభాన్రలోే యువాకవిఃపురునిన్ల। 

౧ ఓ యన్నీ ! నీవ రుదుడవు. శత్రువులకు నాశకకుండను, ద్యులోక మున 

కుత్పవరూపుండన్ర నీను వాయువు సంబంధముగు బలస్వరూపుండన్స (బలవంతులలోం 

(బ్రసిద్ధులగు మరుద్దణములకుంసాడ _నీయను(గగ్రహముచేతనే బలమువచ్చుచున్నది.. 
"కానున మరుణములతోం) గలినికొనినవాండ్న వై(న్నీసెన్యమున్యునియమించుము. నీవ 
సుఖమును. బొందినవాండవై వాయు వెగముకల యె[రనిగుజణములచేం బోనవుచున్నాన్చు,. 

యు ప్ల వోవకుండవగు నీన్ర (వావిస్సుచే) నేవచెయుచున్న యజమానులను స్వయముగానే' 
రక్షీంచుచున్నావు. ౨ ఓ బుత్విగ్యడమానులారా ! శకువుచేం 'చేయంబడబోవుమిో. 

మరణముకం కుం బూర్యమునందు యజ్ఞమునకు (బభువై నట్టియు (శ్ర త్రువులను': 
గూర్చి) కరూ/రుండ్రై నట్టి నటియు, ఫలముబిచ్చుట కె భక్తులనాహ్వోనించునట్టియు, ద్యులోక, 
భూలోకములయందవళ్యముగం గర్భఫలము నిచ్చునట్టయు, బంగారుస్వమావుడునగ 

నన్నిని రక్షణముకొజకు స్వాధీనముగాం జేసికొనుడు. ౩ బే. ఒతలనావ్య్టనించు నట్టి, 
యు మానుమాహాూతకంు నతిశయముగ యాగము చేయునట్టియు, యువకు౭డై 
నట్టియు, మేధావంతు(డును, గా రప త్యాది స్థానములందున్నవాం డును, సత్య మే 
వంతుండును, మనుజులకు. బోవకుండును, '(ముజియు) మనుజుల యొక్క 

హృదయమందు (జఠళరాగ్నిరూపముగం) |బకాశించుచున్న వాండునగు నీయగ్ని వేదికి 
సమిపముననున్నట్టియు బరిమళించుచున్న గంధముతోం ' ,గూడుకొనిన నాహవనీయ 
బ్ఞనమునం౦దుం గూరుచుం డెను. 

పంచా శత్రు 2. 

|. |: | | | శ్రీ 
శ ౮౭. బు తావాధర్తా కృప నాముతమధ్య ఇద్ధః ౧ సాఢ్టమక సేవ ఏతింనోఅద్య 

td న | | tt యజ్ఞస్య జఉహ్వోమవి దామగస హోమ్ స ఆయు రా౭గాత్పురఖి ర్వసానోభ్యదా మకర 



[ల ౧. (ప 9. కృష్టయజు ర్వేదము. అను ౧ర పం ౩. ౯౫ 

| | | | | 

ఆచ వలీ అ వ్ ద ఒక 0 

వహూలింన అద్య _9 అక్కన్షదగ్నిః స్పృనయన్నివ దె LS మమా రెరిహాద్వీరుధః 

“6% 

| | | 
అష ~* ర్ శ చానాం 

వళ్హున్ సద్ గ్యీజజ్ఞానొ విహెమిద్ధ్ అఖ్యద ర్ దసీ భానునాభారై సంతః వ EN 

| 
వసూని పుర్షణోక | - 

౧ ఈ యన్నీ యిప్పుడు నాసంబంధమగు దేవతే లకివ్షంబడిన పురోడా శాహు 

తిని రుచిగలడానినిగాంజేసెను. _ (కావున) యజ్ఞమునకు జివ స్థా నీయమైనట్టియు, 

రహస్య మైనట్లి యగ్ని దేవతను (మేము) పొందితిమి. (పురోడాశాజ్యములు మొద 

లగు (దవ్యములయొక్క) పరిమళములతోం గూనుకొనిన యా యగ్ని మాయాయు 

వును రశ్షించుచువచ్చుగాక. ఇప్పుడు మాసంబంధమగు చేవాహుతిని భ్యదముగం 

శేయుంగాక. ౨ ఈ యన్ని దాహకవుగుదానిని (= హవిస్పులను) నాకుచు 

నూకనుకూలవుగు వాటిని వ్య క్ర్షముజేయుచు, ద్యులోకము నందలి మేసుమేవిధముగ 

(పంట లెండిపోవునను భయమును నివారించునో, ఆవిధముగ మాయనిష్టమునుం 

బోనగొట్టుటకై ) ధ్వనిచేయుగాక, ఏ కారణముచే బుట్టుచున్నవాండున్సు; ఇప్పుడే 

(పకాశించినవాండునై య నేకవిధమైన (పపంచమునుం (బఖ్యాతిక లడానినిగాం "వేయు 

చున్నాడో! చ్యావాభూముల మధ్యయందంతటను కాంతిచే సయముగాం (బకా 

నించుచున్నాడో ! 9 ఈ వాక్యార్గము ౩ వ పంచాశ తులో (వాయ(బడును. 

| | శ | | 

౮౮. హూోతరో పావసో జీర దే య జై యా సః క్రూమేవ వి శా స్టభువ 

| | 1. | 

నానియన్ని న్పృగ్ ౦సౌభ గాని దధిెేపావకే ౨ తుభ్యంతా అగ్షీర స్తమవిశ్వాః 

| | - 1 

_సుశ్షీతయః పృథక్ -గ్నోకామాయయేమిశే ౩ అశ్యామతం "కామమే 

| | | | 1 | 

తవో. త్యశ్యామరయిగ్ ౦ రయివః సుపిరమ్ అశ్యామ వాజమభివాజయనో2 



౯ (అ ౧. [పం ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౧౩. పం ఆ]! 

శ్యామద్యుమ్నుమజరాపిరంే ర (శ్రేష్టంయవివృభారతా్టే ద్యుమృన్త నమాఖ్గ గ . 

౧ _ అత్యంతమధికుడనవును చేవతల' నాహాగ్షనిం దమువాండవ్రునగు నోయ్నీ! 
రా|లి౨బవళర్లు యజ్ఞ మునక్టుందగిన హవిస్సులు వచ్చుచున్నవి. (నీయను[గవాము 

| 
వలనంబూర్వము ) దధహించయిడిన వన్ర్రమువలె సమస్త ములగు లోకములు, | 
(సారము లేనివయి) పవి త్రము చెయు (నీవు అను[గహించిన వాండనగు చుండగా) 

సౌభాగ్యమునుం బొందినవి. (అటువంటి నీవు మము శ్రనను[గ్రహించుమని భావము] 

3 అధికముగ నంగములమొక్క.  బలముతోం గూడుకొనిన యోయన్నీ! నే 

రూపమయిన 'మంచిభూమితోం గూడుకొనినట్టయు, సమస్త ములైన యాత, 

లశేకవిధము లగు కామి తార్ధముల నిచ్చునట్టి నీకొఆుకు నియమమును స్వీకరిం చికి. 

3 ఓ'యన్నీ ! నీరక్షణమువేతను ఆ యభీష్టమగు ఫలమును బొందుదుము. ఏఓ ధ్ 

వంతుడా ! కోభినులగు ప్పుత పౌ[తాదులతో, గూడుకొనిన ధనమును బొండ్లు' 

దుము. అన్నమును గోరుచున్న మేము అన్నము నంతటను బొందుదుము. ఓ న. 

లేనియన్నీ ! క్షీణముగాని కీ రిని బొందుదుము. ర అతిశయముగ వియోగమును 

జెయునట్టియు బుత్విజుల చే భరించదగినట్టియు, నాహుతికి నివాసభోతుండు నస 
నో యన్నీ | (శెష్టమెనదియు,. (బకాశవంతమెనదియు, ననేకులచేేం నోరదగినదియ.. 

నగు (మణిముక్తాదిరాప . గు) ధనమును దీసికొనిరమ్ము. ' 

పంచాశతు రే, 

శ. ల్. వసోపు పుకుస్పృహగ్ం రయిమ్ ౧ సత్వ తాన _స్తన్టతూరో చనస్థా అజరశేశి . 

| | | |. | 
ర్నాన వష్పర్యవిష్థః యః పావకః పురుతమః పురూణి పృథూూన్యగ్నిరనుయాళ్షి 

.. భర్వేన్ ౨ అయ్తే ప్రే విశ క్వ తో దధదయ మన్ని ర్వ రేణ్యః పున స్తే పాణఆzయరీ ' 
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హా వ న్స ము 

ఘృత యోని రేధ న్ఫుతం పతా ప్ర మధుచారుగవ్యం డై “డన్న ఎస్త్మట్ర మల్లిక: 

CO Fg న్న 
ని! oy ఘు ” 

(| "గ | Te? స్కా ళా 

౧ ఏ యగ్నిపావనము చేయువాడో | అహవనీయ్మో! ర్త పక్ష ననా మము 

చేతను యపిష్టాది విశేణముల చేతను, ననేకవిధములు పలవాడో , ప్పుకోజడాశాదీ 

హవిస్సులను భి ంచుచున్న వా డె యనుదినము యజమానుని గస్టావూమ్లు నుగ (సూప: 

యుఃబోవృచున్నాయో ! ) ఆ యగ్నిపకాశించుచున్నవాండు, పలముట్లన్లు వి విస్తరింసం 

వనేయువా:డు, (పకాశవంతములగు చేనయజన స్థానముల యందు న్నవాండు, ముసలి 

తనము లేనివాడు, సో[తముం చేయు దేవతలతో హాడుకొనినవా(డు, అత్యంతిము 

క తువ్రులకు వియోగము జేయువా(డును, (అగుచున్నాడు) ౨ క యదవమానుండా! 

(శైష్రుండయిన యీయగ్ని నీకు సంవూర్ణాయువు నిచ్చుంగాక. (అకాల మృత్యువుచే 

(గహించంబడినను) స్మ సాణము మటల ఈయనగ్ని యొక్క యన్నుగహాముచౌ (నీశ రర 
క. 04. TR, LiL LA NS SAM ah ERA... SIC, MMA BL. shes th... 

| మునందు) వచ్చుగాక. నీవ్యాధిని నాశ నము చేయుచున్నాను... (ఇదిబుమీ లేక 

 బుత్రిజుయ యజమానునితోం బలికినవాక్యము) ౩ ఓ యన్నీ ! పురోడాశరూప 
. హవిస్సులను సేవించువాండవును, ఉపకమమునందాజ్యము క లవాండవును, ( ఆఘార, 

(పయాజూదులు నేతిచే హోమము చేయంబడును కావున నని తౌ) ఆజ్యము (జన) 

కారణముగాంగల వాండవు నగు నీవు మిక్కిలి రుచిగలిగిపట్టియు (కోధికేమగుట చే) 

నిర్భలమయినదియు, నగు గోసంబంధమయిన యాజ్యమును దాగి యజమానున 

కాయును నొసగుము. ఈయజమానుని తండి పుతునివలళ రక్షించుము. 

ను RCO 

మ ల... 

పంచాశతు ౫్యా 

: ౯౦. రశ్షతాధిమమ్ ౧ తమై గతే (పతిహార్య తే జాతవేదో విచర్షణే అగ్నేజ 

| 1 | | | 

సామి సుష్టులిమ్ ౨ దివస్సరిప భనం జక్షైఅగ్నిరస్మ్మ ద్ద్వితియం పరిజాతే వేదాః 

| | | | 

, శృతీయమప్పునృమణా అజ్యస మిన్ధాన వనం జర కేస్వాధీః ౩ శుచిఃపావకవన్హ్యో 

13 



గ్ ౮ [అ౧. (ప 3. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧ర పం ౬). 

| | [1 
zగ్న బృవాద్విరోచసే త్వంఘృ తేభిరాహుతః ర దృ కానోరుక్ష్య 6 ర్వ్యావ్య 

డై స్టవుకుర్ష మాయు? కియేరుచానళ అగ్నిరమృతో* అభవద్వ యోభిః। 

౧ అనేకవిధులగు యజమానులుగల యోయన్నీ ! (పతిదినము యజమానుని 

గృహమునకు 'వెళ్తుచున్న యోోనీకొొటికు శోునమగు స్తుతినిబుటెంచుచున్నాను. ౨. 

అన్ని పథమమున ద్యులోకమునకుం జై భాగమున (సూర్యరాపముగాల) - బుమైను. | 
మసువ్యులోక మునకు బెఫాగమున ((మనిద్దవముగు) నగ్నిరూపముగా రెండవ జన్నను: 

బొందెను, సము ద్రమునంచు (బడబాగ్ని) రూపముగా మూండవజన్నను బొందెను, -. 

మూండుజన్మలందును యజమానులందను గహబుర్ధి కలవాండు, ఈయనగ్నినింబురోడా.. 

ఇాదుల చేం (బకాళింపంబేయుచు స్వాధీనమనన్సు కలవాడై ముసలితనము వచ్చువ.. 

అకు బరిచర్యం చేయుచున్నాడు. - శుచివగునోయన్నీ ! శుద్ధి చేయు వాండవున్ను | 
వన్షనీయు (డవు నగు నీవు ఆజ్యము మొదలగు హవిస్సుల చే చాగుగాాహారామము.. 

చెయంబడిన వాండవగుచు నధికముగం (బకాశ్ంచుచున్నాన్స. ర చూడందగిన యూప.” 

ముకలవాండునుు బంగారుతో సమానుడు నగు నగ్ని యితరులచేం రస్కరించః 
బడని జీవనము నా్నాశయించుటకుం గోరుచున్నవాండె గావనాంి చే. (బకాశించు 

చున్నాడు. అటువంటి యగ్ని హవిస్సు ల చే నమృత స్వరూాపుండాయను. (వకారణము... 

చేతు సీయగ్నిని ద్యులోకమునందుండు దెవగణముమంచి శేతన్సు కల డై పుట్టించెనో ! 

(అందువలవ నితని కమృత స్వమాపత్వము యు కమేయని భావము.) 

పంచాథతు ఇ, 
నల 

| 
౯౧  యదేనం చ్యారజనయత్సు రే తాః ౧ ఆయదియె. నృపతిం తేజ ఆనట్ శుచి. 

| 1. | | | | 
శేత్రో నివ్, _క్తంద్య్యారభీక్షే అగ్నిః కర్గనునవద్యంయువానగ్ 0 స్వాధియం జన 

1. నం! |. | | న. యత్వ్యూదయచ్చ ౨ సతేజీయ ' సోమనసాతో్యోత ఉతళిక్ష స్వపత్యస్యశిమ్షోః . 



[కు ౨. కప | ప . [౨౧ (ఈ 3 ఎ్రషయజుశ్వేదము అను ౧క. పం 2] ౯౯ 

క్స్ 

ర్న 
స కళ 

GAT బల 
లే ల్త లం ష్ ర్ 

అగ్నేరాయానృతమస్య| ప్రభాకౌ భూయామశే 

| 
సహ_న్హమాభరద్యుమ్ను స్య _పాసహారయిమ్ ఏ శ్వాయణ॥ 

౧ వతేజస్సు అభీష్టనిద్దికె యజమానుని బాలించునగ్నినంతటను పొండెనో! 

స భమగుచేవీజము (తలివం్యడుల చే) నుంచంబడినదో ! ఆతేజస్సుచేతను, ఆవీజము 

చేతను ద్యులోక మునందలి యగ్ని సేవించు కాలమునందు బలవంతుండును. దోషర 

హొతుండునుు యువకుండును, సాషధినమనస్సు కలనా(డునెన పురుషుని బుట్టంచు 

చున్నాడు. పాపమును నాశనము చేయుచున్నాండు.. (కావున యజమానునకు 

చెజస్సు నిచ్చుటకు అగ్ని సమర్హుండని తా 1) 

9 ఆ యజమానుడు అత్యంతము తేజోవంతమగు మనస్సుచే నీచేత రశ్నేంపం 

బడీనవాండు. ఓయనగ్నీ! శోభనులయిన పుత్రపౌ[తాదులతోం గూడుకొనిన 

వాండును, సమర్థుండగుటకిచ్చయించు చున్నవాండును, వునుజులలో (ముండును, 

నగు యజమానునకు ధనములనొసగుము. నీ పభుత్యముండగా(నియను(గహము 

వలన) (మేము) _ ధనముకలవారము, శోభనస్తుతితో. గూడుకొనినవారము 

కాగలము. 3 కీయన్నీ !మాకీ రిని. దిరస్కరించునట్టిశతువును మాయధీనమునందుం 

చుము. అతనిధనముంగూడం (మాకు) బాందించుము. ఏ నీవ్ర మాశ తుసేనలన్నింటిని 

మాయన్నముల నిమి త్తమ సీసాన్ని ధృ్యము వేతం దిరస్క-రించుచుందువో ! - (ఇతరు 

లను దిరస్క-రించుటకు నీసన్నిభానముకంచు వేజొక (పయత్నము లేదని తా॥) 

పంచాగశతు ౭ 

J 

|. 1. | 
౯ 9. చర్చ ణేరభ్యాసా వాజేషమ సాసహత్ ౧ తమన్నేషృతనా సహాగ్గ్ ౦05 

| | | | | 

యిణ్ ౦ సహస్వ ఆభర త్వగ్ ౦హిసతోో అద్భుతోడా తా వాజస్యగోమతః 

| | | | | | 

౨ ఉమాన్నాయవశాన్నాయ _సోమపృస్థాయ. "వేధసే సోమెర్వ భేమాగ్న యే 



౧౦౦ [అ౧. (ప ౩. ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౧౪. పం. ౮] 

3 వద్మాహిసూకో అస్యన్మసద్చా చకేఅగ్నిర్ణనుషా 2జ్మాన్నమ్ సత్వేంన 
అన 

| | ల | | 

డోక్టసన తర్దంధా రా వేవ చెరవృ క వెన్యుంతః ర అగ్నఆయూగీ ౦మి | 

౧ బలవంతుడవగు నోయనగ్నీ ! నీవాయితరసేనను (డిరస్క-రించుటకు సన 

రమైన ధనమునుదీసికొనిరమ్ము. (యేశారణము చే) నీవ్రుచాధరహితుడన్ర, ఆశ్చర్య 
చరిత్రకల వాడవ్ర,| (నగుమంటివో, (ఆ హేతువువలన) అనేక గోవులతోలభాడః 
కొనిన యన్నమునకు డాతన్రనీవే. ౨ వృషభము హవిస్పుగాంగలిగినట్రియ 

నంధ్యాయగు పశువు వహావిస్సుగాగలిగినట్టియు, సోవుముతోం గూడుకొనినష్యస్థ 

సోోతములు కలిగినట్టయు, నన్నమునకు (బహ్బయునగు సోతముల చేం బరిచర్య!ః 

చేయుదుము. 3 పృుతుడువలె నభీష్టమును. దీర్సునట్రియన్నీ ! నీవు వాక్వ్వరూపుడ 
నగుచున్నావు. అన్నమునందు (జఠరాగ్నిహూపముగ) నివసించునట్ట యగ్నిజన్మ 

మూాత్రముచేత నే నన్నమును, గృవామునుచేసెను ఓ రసమునిద్చువాడా! నీన్చ 
మాకు. రసమునిమ్ము. రాజువలె జయించుము. హింస మొదలగు దోవములు శే 
యజమానునియందు (నీవను గహించుటకు) లోపలనివసీం చు చున్నావు. 

ర ఈ వాక్యార్థము ఈ తరువాత పనసలొ (వాయంబడును, 

పంబచాఠశతు ౮ మ 

| ' an నవ, పవస అనువోర్భమివంచనః ఆ ₹బాధప్వదుచ్భునామ్ ౨ అగ్నాపవస్వస్వవ 

న. వ | | J 
అస్నేనర్చః సుపీర్యమ్ దధత్శోషగ్ం రయింమయి క అగ్నోపావకరో చి 

| | 
మన్హీయాదేవ జహ్వాయా ఆదేవాన్వశ్నీయశ్నీచ ఈ సన పావకదిదివో౭గే 

- “| | క్ | | mn 
జేవాగ్ ౦ ఇహో22వహ ఉపయజగ్రం హవిశ్సనః ౫ అన్నిఃశుచి| వతతమః శు? 
Mee యు ౦ హావిక్సినః ౫ అన్నులుచ్యవ్రలలముః గ 

| | | { | | 
ర్విహ శుచిఃకవిః శుదీరోచత ఆహుతః ౬ ఉదగ్నె శుచయ సవ శుక 

1. a . | | 
(భజ నఈర తే తవజ్యతిగ్ ౦హ్యర్చయః। 



క్ష జట ఇ అస ష్ ల ౧. (ప వు కృ ప యు జు చ్చే ద ము. అను ౧ర. పం ౮. ] ౧౦ 

౧ ఓ యగ్నీ ! మాజీవనములను (వృద్గినొందునట్లు?) కోధనముచేయు 
చున్నావు. పాలు మొదలగురసమును, అన్నమును మాకభిముఖముగం (జేరణ 

చేయుము. ఈఆపదవమును దూరమునందుం బాందించి నాశనము చేయుము. 

2 స్ట్ యన్నీ! శో భనకర్శకల నీవు మా (బహ్మవర్చస్సును, గొప్పసామర్థ్యమును 

'వృద్ధనొందించుము పుష్టిని ధనమును నాయందుస్థాపించుము. 3 ఓ యస్నీ | 
ఏ శోధనము చేయువాంా. ! రీ ద్యోతనాత్ను(డా ! కాంతికలిగిన మృదువైన వాక్కు- 

చేనతలను గొనిరమ్ము. యాగముకూడ:. జేయుము. ర ఓ వోధకుండా! ఓ (పకా 

శంచుచున్న యగ్నీ ! వమూకొరకు నీ కర్మయందు దేవతల నావహించుము. వనాయోా 

యజ్ఞమును హవిస్సును, (చేవతల)సమాపమునందుంబొందించుము. ౫ ఈయగ్ని 
 (స్వయముగానే) నిక్సిలి శుద్ధమెన యా-చరణముకలవాండు. (పిమ్మట (ాహ్మ 

గాభిమానుండగుటచే) శుద్దమైన నాయడు. (అటుపిమ్మట పండి తాభిమానియగుట వే 

శుద్ధమైనవా(డు, (అంతకం"శు విమ్మట) నభిముఖముగ హోమము చేయబడుచున్న, 

వాడై కాంతిమంతుడగుచుం (బకాశించుచున్నాడు, ౬ (ఓ యస్నీ!) పరిశుద్దము 
లగు నీకిరణములు (పకాశించుచున్నవై యూర ప్రముగం బోన్రుచున్నవి. ఆవిధము 

గానే పూజక ములైనట్లియు, (బకాశింపం జేయునట్టి "దేవతారూపములను6 బొందు 

చున్నవి. 

(పథమాస్ట్రకమున తృతీయ పపాఠకము సమా పము, 

t x 



చతుర్దపూపాళక ము. 
థి 

క స్ 
వస త్ట 
_ 

అనువాకము ౧. 

= 

. 

| | | | | 
ర. ఆదచే (గావా 2స్యధ్వర కృదై వేభ్యో గమ్బ్మోరమిమమభ్వరం కృధ్య్మ 

| | | | . 
'మేనపవినెం దాయ సోమగ్ ౦సుషుతం ముధుమంతం పయస్వంతం వృష 

| | a 
౨ మందాయత్వా వృతుఘ్న ఇందాయశ్వా వృత్రతుర ఇం్యదాయళి 

2మాతిఘ్న ఇం దాయ ఆ స్వ22దిత్యీవత వం దాయశ్యా విశ్వ చేవ్యాన 

3 శ్వా శ్రాః స్థవృ క్రతురో రాధోసాశా అమ్భతస్యపల్నీ ప్రా వినక 

భశ! | యజ్ఞ ంథత్తా పపహూ తా; సోమస్యవీబతో పహూతోయుష్నాకమ్ | 

ఉక్కృష్టమగు నిచేక సోమమును బాగుగా నలగకొట్లబడిన డానినిగాను, వే 

ముకల గానినిగాన్సు పాలవలె రసము కలదానినిగాను, (సూర్యునిద్వారా) వక 

-నిచ్భుదానినిగాను చేయుచున్నాను. (అభివషవము = నలగకొట్ల రసముతీయః 
౨ (ఓ సోవమమా స) మేఘములూు (బుద్దలుచేయునటియు వృ|తాసురుని నాశన 
చేసినట్రియు. పాపమును పోగొట్లునట్టేయు, (తృతీయసవనము. నందాదిత్యుని 5 రష జ 
గి హించబడునుగాన) నాదిత్యుడు కలిగినట్టేయ ) ((పాతస్ప్పవనమునందు దేవతలను 
నుద్దేశించి (గహించంబడునుగాన) సర్వచేవతలుగల ఇం[దునికొాజకు నిన్ను గొల్లు 
చున్నాను. ((పాతస్పవనము - తృతీయసవనము = ఈ రెండును యజ్ఞాదినమున : స్త 
ర్యాగములు) 3 (ఓ యుదకములారా |! మోరు) త్వరగల వారును, వృ్యతాస్నో 



అ౧. (పర కృష్తయజుర్వేదము. అను ౧పం ౨] ౧౦౩ 

శింపజేసీనవారును, అన్నమును సంపాదించుటకు సన్నద్దులును, సోమమునకుం చాల 
J ,లయుంటుచన్నా రు. అటువంటి మికు దెవతాభాపు ౪ దేవతలయందు (మూ) 

* యజ్ఞమును స్టావీంచుడు. అనుజ్ఞను పాొండదినవారః గును సోమా_శమును 

దావ్రడు సోమముకూడ ననుజ్ఞికలవై మీ (యంశమును) చానము చేయం గాక, 

పంచాకతు ఆ 
తావి 

| | | 
(౫. సోముఃవిబతు ౧ య ₹సోమదివి జో్యోలిర్యత్ప ప్రఖివ్యాంయ దురావ న్గరితె 

| | | | శ తెనాయైె యజమానా యోరు రాయాకృధ్యఢథిదా| తేవేో-ో ౨ ధిషహోవిడూ 

' | | | | 
సతీవీడ యేథామూర్దందదా థా మూర్షంమె. ధ తంమావాగ్ ౦ పాగ్ ంసిషం 

| 
అంగ్ వ కా వమూవమూాహాగ్ ౦ శిష్ట్రం 5 (ాగపాగు దగధ రాక్రాస్వాదిళ ఆభావ_న్త మృ 

| | 
నిషషర ఈ యే శ్రేసోమాదా ఛ్యంనామజూగ్భవి తసె స్మ లేసోమసోమాయస్వాహో! 

(౧ ఓ సోమమా! ద్యులోక మునం దే తేజస్సు (నీదికలదో) భూలోకమునం బే 

కస్సు (కలదో) ఆఅంతరిక్ష.లోకమునం చే కెజస్సు (కలదో) ఆ తేజస్సుశే సీయజ 

కీనుని కొఅకు ధనముచే వి స్తేర్ణమగుస్తానమునుం జేయుము. _ (మజీయు నీ యజ 
క థి క: 
ఇ 
హనుడు భ కి క్మిచేనధికుండని) ఫలముని చ్చు నిం|దునికొఅుకు చెప్పుము. ౨ సోవుమును 

వంచు ఫలకములారా ! విశేషముగ (సోమమును) ధరంచినవారలగుచుం (జెబ్బచే 

త్రో గమును6 జెందక) దృఢముగ సంభించుడు. సోమరసమును ధరించుడు బలము 

1. గారణ మైన రసమును నాకొసంగుడు. వేరు పం పాూంసించను. మోరు 

(చనన్ను హింసించకుడు. 5 తూర్పు, పడమర, ఉ త్ర, అధర, దిక్కు- లేవి కలవో 

చ ,. గోవముమౌా !) అవియన్ని యు నిన్ను. గూర్చియభిముఖముగ. బదముగిడుంగాక. 

ళృష్థానీయమైన యోసోమనూ ! (అంశములనుండి రసస్వరూపముగ) పొమ్ము. 

ఎరసవ్చలు = = సోమలతేలు) ఈ ఓ సోమమా ! శత్రువుల చే* దిరస్కరించ బడనిదియు, 



వ్ 

౧౦౪ [అ ౧. (పరీ ఆ౦([ధ వేదములు, అను g, పం ౧.) 

జాగరూకమైనదియు నగు వీజరేది కలదో ? ఓ సోవువూ ! ఆ సోమమను వేరును! 

ధరించిన వీకాొజకు (సోమాంశ ద్వయము) పహాుతవముగులగాక, 

(సథమానువాక ము సమాప్తము. 

3 
1 

| 
శ్రే 

a 
"| 
శే 

శీ 
i 
| 

గ ౬ వాచస్పతయే పవస్వ వాజిన్స హో వల్లో అశింకుభ్యాంగభ సి పూలో 
ల ల 

కళ... అటా పాత తా ఎ రల చేవోదేవానాం సవ్మిత్రమని యేషాంభాగో2ని తేభ్యస్వా ల న్వాంకృతోల 

మధుమతీర్న ఇమస సాధి విశ్వేభ్య శే ని మేభ్యో డి వ్యేభ్యః పివి 

వై మనస్త్వా౭షూూర్వ సరీకమన్విహిస్వాహాత్వా సుభ వసూశ్యాయ చేవేళ్య 

| | | 
స్వామరీచివేభ్య ర ఏష తేయోనిః _పాణాయత్వా॥ 

౧ ఆ౪న్నమునిచ్చునట్టి యో సోమమా ! పాలకుండెన 'దెవునికొజకు వాక్స 

బంథియగు మ న్షముచే శుద్ధముక ము శి రస స్వరూపనుగుటచే వర్థించుటకుసమ మై! 

నీవు (పూర్వమరణ్యము నందు) సూర్యుని చేం బవి తము చేయబడిలివి. (ఇప్పుడై. సే 

వర్ష ణసమర్గములగు సోమాంళువులచేం బవి త్రముకమ్ము. _ నీవ్లుకూడ దేవతే వేయగ 

చు (సోమపానము చేయునట్టి) దేవతలకు కుద్ది చేయుటకు కారణమగు చున్నాష 

ఏేవతలకు ధాగమగుచున్నావో వారిక శెనిన్ను |గహించుచున్నా ను. ౨9 యుషో 

శుగసామా ! సీవు నాచ్యేగహింపయిడిన దానవగుచున్నావు. మధురములం 

యన్నములను మాకొజుకుంజేయుము. చేవజన గ్రమునందున్నవియు, మనుజబన్మవ 

నందున్నవియు, నగు నిందియములకొఆకు (హితమునకై ) నిన్ను స్వీకరించుచున్నా! 

(ఉపాంశుగవాము = యజ్ఞమునందు సోమరసమునుంచు. పాత్ర విశేషము 



[అ౧. (వర. కృష్ణయజుచ్వేదము. అకుక పం.] ౧౦౫ 

3. (ఓ పాణహపమయిన యుపాంశుగహమా నిన్ను మనస్సు వ్యాపించు 
“గాక. విస్తార మయిన యంతరిత్షముననుసరించి. (నీవు ఆహవనీయ (ప్రచేశము 

.నంకకుం ) బామ్ము. (ఓ సద్భానముకల |పాణమా!) నీకాపమయిన [గహ 
మును (బహిప్పాాణరూపమగు) సూగ్వుని కొకు హోమము చేయుచున్నాను 

| jl 

EW Trp _ 
క్ల 

| 

© A ne m.. 

wT LAMAN or 

వ. 

య. 

(ఓ లేపమా! నీవు ) మరీచిపాలక బేవతలకొజకుం (బరిధియందు మార్హనము 

 వేయుచున్నాను) (లేపము=సూత్యూంశము. పరిధి=యజ్ఞు మునం దుపయోగించు 

| కాస్థవిశేవము.) ర (ఓయుపాంళు గహమా!) -ఈఖరముయొక్క_ దశక్నీ ఇభాగము 

| నీక స్థానము. (కావున) ' |పాణదేనతా సంతోవము కె నిన్ను ంచుచున్నాను, 

ఖరము_ హావిన్ధానమండసమున శెదుట మట్టితో తయారుచేసిన | పదేశమని : (5 
' శాత్సర్యము. | 

ద్వితీయానువాకము సమాప్తము, 

hy 
న్్ 

అనువాకము ౨3. 

| 
౯౭, ఉవయామ గృహీతో2స్య శ నర్యచ్చ మభఘవన్న్సాహి  సోమమురువ్యురాయః 

| | | | 
సమిపోయజస్వా _నస్తే దధామిద్యావాపృథిపీ అన్తరుర్వ నరిమగ్ ౦ సజోపా 

l | | | | 
చెవై.రవరైః పరై శ్చాన్సర్యామే మఘువనా శదయస్వ ౨ స్వాంకృతో2సీమధు 

| | | 
తీర్న ఇహస్కధి విశ్వేభ్య సే ఏన్ది)యెభ్యో దివ్యేభ్యః పార్టి వేభ్య్య మన 

స్తాా2షూర్వ న్రరికుమన్విహి స్వాహాతార సుభవః సూర్యాయ దేవేభ్యస్వా 

ద! el 
... . వురీచివేభ్య్ళ,వమతేయోనిర పానాయత్వా! 



౧౦౬ [అ౧ (పర, ఆం|ధ వేదములు. అను ర పం ౧] 

రి ( కీ సోమురసమౌా! నీవు ) పృథివి చేం గహి హింపంబడీనదాన వగుచున్నావు. . 

(సృథివియందుయిట్టిన కొయ్యతోంజేయంబడిన పాతవిశేషమునకు అంతర్యామ. 
మని ఇరు. ) ఓదెవేరదుడా! అంతర్యామ పాతను (శత్రువులకు కనిపించ. 
నట్టుగా ' ) నియమించుము, సమోచీనములగు నన్నముల కొసంగము. వు 
రసమును రఖీంచుము. ధనములను రశ్షీంచుము.  (నీయనుగహము వలన. 
ద్యావాభూములను వ్యవధానము కలవిగాంజేయుము. వినీ, ర్షమయిన యంతేరిక్షమును' 
లోపలధరించుచున్నాను. ఓ యిం[దుండా ! చిన్న వారును 'ెద్దవారునగసర్వచేవతల 
చేతను నేవించంబడుచున్న వాండవయి యం తర్యామప్శాతయందు (వారిని) సంతో 
ప.బెట్టుము. (నీవు సంతోవమించినవాడవయి యితరులకు. గూడ సంతుష్టులగు: 
చేయుమని తా॥[) ౨ ఈమంతమునకరము ౨వయనువాకమునందు (వాయల 

థి 
బడినది. అపానాయ=అపానవాయుదేవతా సంతోవమునకయి అనియర్థము. 

తృతీయాను వాకొము సమాప్రము. 

hs 
త 

అనువాకము ౫, 

| | | ౮. ఆవాయోభూవనగుచిపా ఉపనః సవ (సం తేనియుతో విశ్వువార ఉపోతేఅన్థో 

మద్యనుయామి యస్య దేవదధిే పూర్వక వయమ్ ఉపయామగ్భహీతో 2సీ 

| | “ వాయవే త్వేన్తువాయూ ఇమేసు తాః ఆప ప యోభిరాగ త మినవోవాము న! అనాను 
అలన న నం అని అయి. © బాణాలు 

౧ ఓ బాౌయువా |: (నీవు వచ్చిపా(త్రల) నలంకరించుము.  శోద్దమయిన. 
ఫోవముమును. 'బానము చేయునో నాయువో |! (సీన్లు మమ్ముం జాందుము. శ్ విశ్వ. - 



ల్ అస ౫ జో . ను గప ® ౧౧౭ 

[అ గవర, కృష్ణ య జు ర్వేద ము ఆ ౦ ౧] 0౦ 

వాస్టిపకుడా 1 నీకు వెయ్యి (౧౦౦౦) గురములున్న వి. PLT
 

| z 

యన్న ము సంతోపకరమయినది. 
(కావున) నిన్ను. బొయాక్షైన్నైా | 

జ గ 

ఏ సోమరస(దవ్వము మొదట పానము చేయందగినదను వ్యు 

వాయువు కొటకు (గహించుచున్నాను. ర్డీ బం|దవాయువ్రులారా 1 సా లుశి 

రసముదియంబడీనవి. _ (కావున) సోమరసరూపములయిన యన్నములచే ఫెసాణషము' 

నకురండు. ఏ కారణముచే సోమరసములు మిమ్ము. గోరుచున్నవో ! ఓసోమమా 1 

దారుప్మాతచే (గహించంబడీన జానవగుచున్నావు, ఇంద వాయువుల కొఆకు 

నిన్ను (గహించుచున్నాను. ఓ గ్రహమా ! (పాత) ఈ ఖరముమయొక్క- మొక 

భాగము. నీకుస్థానము. (కావున) సమావసంతోపముకల _యిం(ద్రవాయునుొ 

కొకు నిన్నుంచుచున్నాను.. (ఖరము అర్ధము వెనుక వాయంబడినచే) 

చతున్ధానువాక ము సమా సము. 

ల Yee —— 
if 

స అనువాకము. ౫ 

| | | 

౯౯. ౧ అయంవాంమికౌవరుణాసుతః సోమబు తావృభా మమేదిహశుతగ్ ౦ 

| / | 

హావమ్ ఉపయామగృహీలో ల్సి మి కావరుణాభ్యాం తె ప్రవ తే యోనిర్
భ తె 

. | 

యుఫ్యాం త్వా! 

౧ సత్యము నభివృద్ధిం జేయునట్టియో మ్మ తావరుణులా రా! విగాసోమముర సము 

వీయంబడినది. (కావున) నీకర్ళయందు మాయాహ్వోనమును వినుడు. (ఓసోమమా ! 

నీవు వృథివరూపమయిన దారుపాత్రచే.గహించలబడిన దానవగుచున్నావు. మి(తౌ 

వరుణులకొటకు. నిన్ను ("హాగాముము చేయుచున్నాను.) ఈ ఖరప9 దేశము యొక్క- 



౧౦౮ అ౧. (ప ర ఆం|ధవేదములు.. ఆను ౬, ౭6. పంగ] 

యొక భాగము నీకుస్తానము, సత్యమును గోరుచున్న మి|తావరుణులకొజకు నిన్ను౦ 

పంచమానువాక్ ము సమా సము. 

౧ పీ యకోసిదవతలారా | కోదినన్త 
లత్రోం గూచడుక్రానిశ 

బూ రి చేయుడు. 

బముణు 'లేనివియు, (వియమగు వాక్కు 
దియు నగు నే వాక్కు మోరకుంగలవో ! ఆవాక్కు- చేయ జ్ఞమును (శవము పూర్గమువలె నూవ్యాము. అశ్వి భ్యామ=అశ్మిస్ దేవత. లకహొాజఅరకు మాధథ్వభ్యామ్= తేనె చేయా ర్రమగు శరీరముకల వారని యర్థము.) 

షఫానువాకము సమాపము. 

is ణయ — 

:s అనువాకము ౭, 
Pp 

శని. అనన mm 

మ ( | | ఉపయామగ్భహీత్తో. 2స్య శ్విభ్యాం త్వెప తేయోని, రశ్వభ్య్యాంత్తా!1 



అయ [వళ కవ . * వం ౧, డా 
[ డు ఎప నుజుర్వేదము అను ౮ 0 ౧.]౧౦ 

సోమమును (డ్రావ్రటకురండు. (శేషము పూర్వమువలె నూహ్యాము.) 

స పమానువాకము సమా పము, 

| I | | వొగొం సంగమమే సూర్యస్య శీశుంనవి. పావుతి శీరివాంతి ఉపయాను —— 

| | 
1. గృహీతో2నీశండాయ తామ తే 'యోనిక్వీరతాం పాహి |. 

౧. జరాయువువలం జుట్టుకొన్నట్ట విద్యుత్తుకల్లి యభిమతుం్నడెనట్టి యా యిం 
దుండు పరాగముయొక్క_ విశేషమయిన కూడికగల. భూ పచదేశమునందాదిత్యుని 
'రృములయిన యుదక్ ములను వ రించుచున్నాడు. ఉదకములరకు సూర్యగర్భ్ భావమె 
ఎనగా సూర్యునికి ఆఉదకములకునుు సంగ వము కలుగుచుండ ౫ - బుత్విజులిం దునిం 
"లు దావు వెల్లవానివలె[లాలన చేయుచున్న వార లె, మం[తసహితములగు నాహు 
లచే యాగముచేయు చున్నారు, (క్రీ శుక్ర గవామా ) దారుప్మాత్రచే గహింపం 
కినదానవగుచున్నా వ్రు శు కపు తుడగు శండునికొజకు నిన్ను(గహించు చున్నాను. 
1 ఖర్బపదేశము యొక్క. యొకఛా౫గము నీకు స్థానము. (అటువంటి నీవు) యజ 
గానుని కర్మ శాూరత్వమును చాలించుము. (శుక గ్గవాముూ-పూర్వమువలె యజ్ఞ ఇత విశేషము. ) 

అష్టమానువాకము సమా పము, 

—* గ్ర ¥ 



| “పంగ 
౧౧౦ [అ ౧. (పరే, ఆం|(ధ వేదములు. అను ౧౦ i 

అనువాకము ౯. 

అం మో. వ న్న 

ముతా మచం వీ చమ తం మచం తుం 

౧౦౩౨. కంపత్నథా పూర్వథా వశ్వశేమథా శ్యేష్థతాతిం బరి కై వదగ్ంసువర్శక 

| 
సే 

(పతీచీనం వృజనం వోహచేగిరా22 శుంజయంత మనుయాసువర్గసే | ట్ల 
FMT లాటాకుతప్తాటని 

వన్న 

hats 

| | | ( 

యామగ్భహేతో ఒసి మర్కాయ్నర్వైప తే యోనిః (పజాఃపాహి 1 
me 

Seg 

నూ : 

( ఓయిం[దుండా ! యేనీవ్రు) మాకు(పతికూల మయినట్టియు, విడువందో! 

యునగు నాలస్యాదిదోవములను నశింపంచేయుచున్నావో, “యు, కియలందు i 

ముగా జేయునట్టి యజమానుననుసరించి (సోమపానమునేతే, స్తో త్రముశే 

నివు వృద్ధినొందుచు న్నావో, ఆ|కియలందు జ్యెష్టుండవును, యాగమునంగ్షు 

వాండవుని, స్వర్షమును (యజమానునికిచ్చు దానినిగా) డెలిసికానుచున్న వా! 

వునయిన యానిన్ను [పాచీనులగు భృగువు మొదలయిన మహహప్రలవలెను, ఏ గ్ 

_లనవతెను, అతీతులగు సమస్త యజమానులవ లెను స్మోతము 'చేయుచున్నానే! 

ఓ మంధిగవామా! నీవు చారుపాత్రవే (గహిం చంబడుచున్నావు. శు క్రపక 

డగు మర్కునికయి నిన్ను (గహించుచున్నాను. ఈఖర్యప దేశముయొక[- షె 

భాగము నీకుస్తా నము. నీవ యజమానునియొక,- సంతొానములను రశ్షీంచ 

మంథిగవాము= = నెనుకటివ లెనొక . యజ ద ప్యాతవిశేపము. 

గ. 

నవమానువాకము సమాప్తము. 

os ఎల్ చ్ 

గ ఇ 

/ జ ఎ - | 

త nT a ee 

కో ల న. శ = న్ ల్ an rea _ ల్ 

Cann we |. పం మదట 
ETT AE FN NN అం లండు NE TU AON | 

అను నాకము ౧౦. 

౧౧౦౪. యేజేవా దిమ్యేకాశదశ స్థ పృథివ్యామ భ్యే కాదళస్థాప్పు నవోమహిైళ 

సతే చేవాయజ్ఞమిమం జుపధ్వము పయామగ్భ్ర్య త్రో౭2స్యాగ్రయణోన 

+ _ న్ 



[6 ౧. [ప ల, క షయ జు "ర్న దము. అమ "౧. పం ౧] ౧౫ 

| క్ష | | | 
| ఖు 

ఇసు ఇల ళా అల 

(గయణోజిస్వ యజ్ఞంజిన్వ యజ్ఞ పతి మభిసవనాపాహీ విష్ణుం పాతు వశం 

త్వం పాహీన్టి)యేకా వే యోనిర్వి క్వేభ్యస్తా ప చేవేభ్యః। 

మును సేవించుడు. - (ఓసోమమా! నీవ్రు )వట్లిపా తచేత (గహించంబడుచున్నాన్ళ. 
కగయణమను చేరు కలదానవగుచున్నావు. బాగుగా (శెప్టత్వమునుబాం దిం వనట్టి యజ్ఞమును. సంతో మపెట్టుము. సవనముల నభిముఖముగా రశ్నించుము, 
.నుమారి నిన్ను రక్షించుగాక. నీవు యజమానుని సంతానమును సామ 
గృమునిచ్చుటో రహీంచుము. త్ర ఖర పదేశముయొక్క_ ఒకభాగము నీకు నము. _ సమస చేవతలకొలక్రు నిన్నుంచుచున్నాను. _ (సవనము=యజ్ఞ ము) 

దశమానువాకము సమాప్తము 

అనువాకము ౧౧, 

, ౧ (గ్ ఆ _త్త్రీయళ్చగణినో రుజనోదివగ్ ౦ రుద్రాణపృధివీంచస చస్తే ఏకా 
| | | | | దశాసో అప్పువదః సుతేగంసో మంజువనాగం సవనాయవిక్వే ఉపయామ 

| | న్వాగ్రయణోజన్వయజ్ఞ జిన యజ్ఞ పతి మభి ALIN LANA Tl Ie Wass 

| 
| గృహితో౭స్యా[ గయణో2ని 

న | | | | '. సవనాపాహి విమస్త్వాం పాతువిశంత్వం పాహీన్ది)యే కాప, తే యోనిర్విక్వే ల లాలి | వ ws a యు _ aan 

భ్ వీసా సబే వేభ్యః | 



అఆ౦(ధ వేదములు. ఆను ౧౨. పం ౧) 

గల చేవగణములు ఫ్మత్రువులను నాశనము చెయ! 
3 

౧౧౨౩ [ఆ ౧ (య రం 

౧ మూాడుపదునొకండులు 

చున్న వారును, శత్రు, స్రీల నేడ్పించుచున్న వారునే, 

చున్నారు. (మజికొందర్సు భూలోకమును సేవించుచున్నారు. 

కండుగుర నరితలోకమును సేవించుచున్నారు. ఆ సమస్త "దేవతలు సవనమః 

కొఆకు 'నభిషుతమెన సోమమును సేనింతురుగాక. (అభిషుతము= రసము తీయబడినది! 

శేషము పూర్వవత్తు. 

(కొందరు ద్యులోకమును "సేవించు! 
స్తే 

(మిగిలిన) పద్య 

wer భయ యలు టిల్ 
వీకాదశాను వాకము సమా స్పము. 

ల నటు at ly 3 Mafia 

అనువాకము ౧౨. 

| | | | 5 

౧౦౬ ౧ ఉపయామగ్భహీతో zసీన్లా (య త్వా బృహాద్య తే వయస్వుత ఉన్థాయు్న 

| మాం స | fi 

య శ్రేఇస్టబృవాద్వయ స్నస్కెత్వా విష్ణ వేత్త్రైమదేయోనిరి న్ర్రాయత్తో 

- 
హ్ 

౧ (ఓ సోమమా !) స్టాఫీచేత గహించబడిన దానవగుచున్నావు. బ్బవా స 

మముల (సామవి శేవముల) యందిష్పుడును శ_స్తగము (మం(తవిశేవము)ను - 

చున్న వాక్లునగు నిం్మదుని కొఆకు (గ్రహించుచున్నాను. ఓ యిండుడా 1, 

గొవ్వసోమరూపమగు నే యన్నము కలదో, దానిని. బౌనము చేయుటకొ sl 

వెడుచున్నాను. (సీ ఫోమమా!) విన్ను విమవ్రకొజకు (1 గహించు చునా త్ 

ఈ ఖర్మపదేశము యొక్క యొకభాగము నీకు స్థానము. శస రి యుడగు స్త 

ద్వాధశాను వాశము సమాప్తము: 



అ ౧. [ఈర కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౧౨. పం ౧.] ౧౧౩ 

అనువాకము ౧౨. 

| Ol | | | |] " 
102: మూర్ధానం దివ అరతిం పృథివ్యానై శ్వానర మృ తాయజాతమగ్నిమ్ 

| | | 
కవిన్ 0 స మాజమలిథిం జనానామాసన్నా వ్యాతం జనయంతచదేవా౫ 

ఉపయామగృహీతో 2స్యగ్న యేళ్వా వై శ్వానరాయధు)వో చాన్స్ ధు” 
— m= కాలు 

శీలి స /వాణాం ధు9వతమో2చ్యు తానామచ్యుతక్షి రన ఏప లెయోాని 

| | 
రగ్నయెతాష్ట వెశానరాయ | 

0 ద్యులోక మునకు శిరస్సువతా భాసక మైనట్రియు, భూమికి: బెనజండునట్రియు 

ఏ్జముకొొటుకు నాహవనీయ రూపముగా. బుట్టునట్లోయు  తనభక్తుల ననుగహిం 

మటను గు _ర్తెరింగినట్టయు, బాగుగా _బకాశించుచున్న ట్రయు, యజమానులకు 

క్కార యోగ్యమెనట్లి వెశ్వానరాగ్నిని (మేము సోత్రము చేయు చున్నాము.) 
పటువంటీయగ్ని) ముఖమునందు చేవతలు చమసరూపమైన సోమ్ము గ హము నింద 

ూయ్వాదిస్తానము లందు? బుడంచెను. ఓ సోమమా |! స్టాలీనాపమైన పాతచే 

గహించబడినదానవగుచున్నా వు. వె శ్యానరాగ్నికొఆకు నిన్ను ్న సిర్గికరించుచున్నాను. 

ఓ సోమ్మగవామా ! నీన్ర) (ధువమను వేరుకలదాననగుచున్నాను. స్థిరమైన 

"వాసము క లద్యానను. ఆదిత్యేగా"ల్యాదుల యొక్క- మధ్యలో మిక్కిలి డృఢమగుచు 

న్నాను ఈ బీజమునాటని (పదేము నీకు స్థానమా, (ఈ స్థానమునందు) వెశ్వా 

AE నిన్నుంచుచున్నాసు. చమసము = యట్ఞాపాత్రవిశేవను. 

(తయోద తాను వాకము సమా పము, 



కన. 

౧౧౪ [అ౧,(పర. ఆం (ధ వేదములు. అను ౧౪, %౧ పంిం 

అనువాకము ౧౪౮ 

RW Ca - 9 - 

ET ET TINE, U 

| | | | [ ౧౦౮. మధుక్చమాధవశ్చ శు క్రశ్చ శుచిళ్చనభళ్చ  నభస్య క్చేమశ్చోర్దళ్చ సవ 

చాకు 
wat 

| | | | ol. 
సవాస్యశ్చ తపశ్చాతపస్యక్చొపయామ గృహీతో2సి సగ్ ౦ సర్వో? స్య 

| 

హస A త్యాయ త్వా 

సలు nb es le aia 
ky ౧. (మీ సోమమా 1) నీవు దారుపా[తచే (గహించంబడిన దానను , వెస 

మాసస్వయాపమును అగుచున్నావు. (ఇమే) ెశాఖాది మాసముల స్వరూపము! 
సగుచున్నావ్ర.  (౧మధుణ= చైత్రమాసము) (౨) మాధవః = _వెశాఖమొాసమ. 
(క) కః = జ్యేస్టమాసము. (ర) శుచి = ఆపాఢమాసము. (౫) నభగ= (వం 
మాసము. () నభస్యగ = భె "దపదము. (0) ఇపుః = ఆశ్వీయుజము, (౮) ఊరఃక 
కా ర్లీకము. (౯) సహః = మార్లకీ కము. (౧౦) సవాస్యణ= పువ్యము. (౧౧) శేషు 

మాఖమాసము, (౧౨) తపసః = భాల్లునము, 
if 
శ 
“3 

చ| 

౧ a ౦0౯ 9న్హాగ్నో ఆగతిగం సుతంగర్భిర్నభో వ లేణ్యమ్ అస్యపాతం ధియెవీ తాంజ్ల 

1 
| | | న్ FE .. ఖ్ 

యామగ్గ 5 త్రో వా హహ “a 

౧ పీ ఇం్యదాగ్నులారా ! స్లోతములతోం గూడుకొనినదియు, స్వర్షనిపాన 
లగు చేవతలచేం గొనియాడవగినదియు, నగు నభివుతిమెన సోమమును గూార్పిరండ 

బుద్ధిచే లో స్ట్ బుద్ధ (వార్గించబడిన మిరు ఈ సోమముయొక్క_ యంగ మున్నుదావుడు. శేషము 
ల్ వత్తు, - . 

pb 

శ గ్ క నం aa 
5 - గ్ లన * i rr 

1 లే | 4% వ 
——— ర ' re .. 

స అననని . “4 

వ. | 



[0౧ మర, కృ ప్త యజుర్వేదము. అను ౧౬. ౧౭౧౮ పం ౧.] ౧౧౫ 

అనువాకము ౧౬. 

| | | | | ID 

౧౧౦. ఓమాసళ్చర్షణ ధృతోవి శ్వేదేవాస ఆగత దాశ్యాగాంసో దాశుహఃసుతమ్ 

ఉపయామ నృహీతో2ని విశ్వేభ్యస్వా జేవేభ్యవప.తే ోనిర్వశ్వేభ్య 

స్తాన దే వేభ్యః 
క్ 

| 

...... ౧ రత్షకులును, మనుష్య పోవుకులున్కు నభిషుతమైన సోమము నిచ్చునట్టి 

'యదమానునకు ఫలమునొనగు వారు నన 'యూవిశ్వేదేవతలారా ! ' రండు శేషము 

పూర్వవత్తు (రక్షణము = అనిష్టము నివారించుట, పోనణము = ఇష్ట్రమును కలుగ 

జేయుట. విశే దేవతలు = దేవతలలో భేదము.) 

బోడశగానువాకము సమా ప్పము, 

వాన () కా 

అనువాకము ౧౭౨౧౮ 

| | | | . 

౧౧౧. మరుత్వ_న్తం వృషభంవా వృథానమక వారిందివ్యగ్ ౦ శాసమిన్ష్రమ్ విశ్వా 

సావామవసే నూతనాయోగగ్ంస సెహాదామిహతగ్ం వబచేవు ఉపయూ 

ముగ్భహీతో2సీన్హా య త్వామరుత్వత సమ లేయోనిరిన్ట్రాయ త్వా మరుత్వ లే! 

| | | | | | 

౧౧౨. (౧౮) ఇన్దమరుత్వ ఇహపాహీ సోమంయథాశార్యా తే అపిబఃసుతస్య తవ 

| | . 
ప్రణేతీతవళూరశర్శన్నా వివాసని నిక వయః సుయజ్ఞః ఉపయామగృహీతో= 

సీన్హా9యత్వా మరుత్వత పప తే యోనిరిస్త్రాయ త్వ మరుత్వే లే! 



౧౧౯ అ ౧[పరం ఆ౨[ధ వేదములు... అను ౧౬. ౨౦౧ 

మరుద్దణముల తో కూడుకున్న టియు, (గామములను వృష్థినోందించునట్టియ 

పీడింపబడవిశ తు) వులు కలిగినట్టియు, స్వర్షమునందున్నట్లియు, దుష్తులనుకిక్షి ర 
నట్టియ్కు బభ9జంచమును చాలించుటకు సమర్హుడెన్టీయు, (కొ త్తదగు రక్షణకు 
ఇప్పటి శో తోవులనుండి యజమానుని రశక్రీంచుట) కొఆఅకున్నుగుండె నట్రియు, బలము 
నిచ్చునట్రియు, నీ యిందుని (మేము) ఈ కర్మయందు బిలుతుము. శేషము పూర్వ 
వత్తు. _9 మరుద్దణములతోం. గూడుకొనిన యో9న్తా? ! నీఏీకర్మయందు సోమమున్న; 
(దావుము. విధముగా శర్యాతియను యజమానుని యొక్క- క రయం దభిషకే, 
మెనసోమమును- 'బౌనముచేసీతివో ! ఓ ఈూరుడా | సేయనుజ్ఞ చే బొగుగాయజ్ఞవు 
చేసినపండితులు (యవిధముగ) నీసుఖము నిమి _తేమగుచుండగా నభిముఖముగ | 
చర్య చేయుచున్నారో, (ఆరిధముగ నీయజమానుండు కూడ యనిభావము, శేషము, 

సప దశ, అవాదళ్ళ అనువాకములు సమా ప్రములు, 

అనువాకము ౧౯. 

లా | | (| . | ౧౨౩. మరుక్వాగం ఇన్ట/శృమభోరణాయకి బాసోనుమనువ్వభం మదాయ అనీ 

ఖ్బాస్వజకశే మధ్యొర్మింత్వగ్ంరాజ్-2ని (ప్రదినః సుతానామ్ ఉపయావ క్ల 
| 

| గృహీతో౭నీన్దా9య త్వా నురుత్వేత ఏష లే యానిరిన్దా?య త్వా మరుత్వశే 

౧ ఓ యింగద్రుండా | మరుద్గణములతోం గూడుకొనినట్టియు, (గామములన | 
వృష్ణిశోందించునున్నుట్టి . నీవ క్రీకొజక్తు సవనీుపురోడాశములత్రో? గాడు కొనిన | | 
సోమమును (దావుము. సంతోషము కొొజకు మధురమగు 
యొక్క- సొరమురు గీ జర్షరాగ్న 'యందు 

స్నా 

((కౌగయబడిన) సోమము | 
జ్ఞపించుకొనుము, 'పాంద(దగిన స్వర్షము | | 



[90౧. (వర. కృష్ణయజు స్వేదము. అను ౨౦. ౨౧,పం ౧.౧౫౭ 
. . “tl న 

% . Er 
నకును అభిముతేమెన సోముమునకును, నీవు రాజువగుచుస్నాఫ్రు. _ (కేమము 

2_._ ' ల్ న . 

ఫ్రార్వవత్తు ) వ. 
వఏకోనవింశానువాకము సమా పము. ' జ ల" 

ర 0 సాలా | య * 

అనువాకము ౨. 

ry వం ఇ లె జ ra 
a కాజీ క 

| | 1 | | 
౧౧౩, మహాగ్ ౦ ఇన్దో)యఓజసా పర్దన్యోవృష్టి మాళవ సోమెైర్వత్సస్య వావ్ఫ ధే ఉప 

1 ఎ ద్వ I | FP . 
యామగ్భహాతో2సి మ హీన్హా)య త్వైమ తేయోా నిర్భ హేన్చాా్రయ త్వా! 

౧ వర్ష ముకల మేఘమువలె నేయిందూఃడు బలముచే గొప్పవాడగు 

శున్నాడో ! ఆయిం[దుండు వత్సస్థానీయుడగు యజమానుని యొక్క స్తోత్రముచే 

వృద్ధరొందుంగాక. కెషము పూర్వవళత్తు 

వింశఛానువాకము సమా ప్రము.. 

అనువాకము ౨౧, 

| | | 
0%. మహోగొంల్రన్లో) నృవదాచర్డణి (పాఉతద్వబర్రా అమినః సహో భిణఅస్నృదియ 

| . గ్వావృ భేవ్ర్యా యోరుః పృధుః సుకృతః క ర్త ఫభిర్భూత్. _ఉపయామగ్భ 

. | | | 

. పీత 2సీ మహేశ్చాాయ్మతె పనే యోనిర్శ్మ హేన్దాయత్వా। 

0 ఈ మ హేర్శడుండు మనుష్యుండువలె మనుజుల నభీష్టభోగముల చేం ద్భ కి 

జభువాండున్కు ఆరాజుమొదలగువారు చీవకుల నేఏధము నిషభోగముల చేతృ ప్రీపలు 



౧౮ (అ ౧.ప లి, ఆం (ధ వేదములు. అను ౨౨ పం. ౧3 

ఖ్ 
చుదురో, ఆవిధ సుగనని లా (పకృతి వికృతి రూపములగు శెండుసోమయ్య్మా, 
గములందు నృదికొంవినవాండును, బలము చేనుపమాన రహితు(డునుు మాతో 

mo 

సమానుఃడు నె నృదినొండెము. (మేమితని యనుగహముచే నేవిధముగ వృద్ధి నొంది 

తిమో 1! ఈ యిం[దుండు కూడ సహావిస్పులచే వృద్ధినొ- దెనని భావము.) సామర్థ్య 
సీ స్థికొలుకు యజమానుల చే (ని యిం[దుండుకీ _ర్తిచ్చే విపులుడై నవాడును, బలముచే 
వి స్పృతు:డున్నుని బాగుగా వృద్ధినొం దెను. శేషము పూర్వవతు]॥ " 

ఏకవింశాను వాకము సమాప్తము. 

a 
నీ 
ణో 

అనువా న ము _౨౨. 

| | | =. ce. కదాచన సరీరనీనేన్ల ) సశ్చసిదాశుషే ఉపోవేన్ను మఘవనూ్భూయ + టు 
తాణనా = అణా — 

అణా 
అణ 

బన్ను తే ఇ చానం చేవస్య పృచ్య తే ఉపయామగ్భహీతో2స్యాది్యే భ్యస్త : 

_9 కదాచన ప్రయుచ్భన్యు భేనిపా న జన్ననీ తురీయా22దిత్యసవీనం కలన 

యమాశస్థావమృతందివి 3 యజ్ఞ దేవానాం (ప్యేతి సుమ్నుమాది త్యాసో i 

భవకాశ్ళుడయ. నః అవో౭ర్వాచీసుమతిర్వ వృత్యాడ్ ంనోశ్చ్ చ్యావరి . 

ల 

వోవి: గేరాసత్ రో ఏివస్వ ఆది తే ్యనశే సోమవఎధథ స్తేన మన్దస్వ తేన తృహ్య | 

తృప్యాస్ట కేనయం తీర్చ యితారో ౫ యాదివ్యావృష్టి స్త స్త్పయాత్వా (శ్రీణామీ 

న. శ ఇందు/ండా ! క నీవొకప్పుదును హింసకుడవగుట లేదు, " హవిస్సు నిచ్చు 1. 
కానుక) ఫలమునిచ్చుట 3 యజమానుని సమిపమునం చే. పోవ్రచున్నాత్ర, ! 



[అం పళ కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౨౩ పం ౧౫౧౯ 

మీ ఇంద్రుడా ! చేవ్రడవగు నీక్షివదగిన హవిస్సు సంబంధించుచున్నది. (యజమానుని చె 
మణిలవావిస్సు ఇవ్వబడుచున్న దని తా ఓ పోమమా ! నీవ్రదారు పాతచె (గహీం 
పబడుచున్నాను. అదిత్యుల కొలరు నిన్ను స్ర్టకరిం చుచున్నా ను. ౨ రీ యిం దడా! 

ఒక్రప్పుండును _పమాదము నొందుటలేదు. (ఇచట (పశ బము నిపేధార్థకము. యచ్చ 
ధాతువు (పమాదార్ధకము.) జరుగుచున్న దియు, రాబోవునదియు, నగు "యజమానునీ 
యొక్క- శెండుజన్మలనుం బాలించుచున్నావు.' ఓ యాదిత్యుడా ! ఈ తృతీయనవన 
మునీసంబంధ మెనది. (ఇచటతృతీయమను నర్గమునందు వర్ష వ్యత్యాసము చే “తురీయ” 
శ బముప యోగింపబడినది.) ఆసవనమునందిం(ది యాభివృగికిగారణము ను నమృత 

సమానమునగు పెరుగు ద్యులోక సమానమెన హావినానము నందభిముఖముగనున్నది. 
(వావిర్ధానము = హావిస్సునందు మండపము) ౨3 ఈ యజ్ఞ పురుషుడు దేవతల 

సుఖమును దెలినికానుచున్నాడు. (పుట్రంచుచున్నాడని తా) ఓ యాదిత్యులా రా ! 
మమ్ము సుఖ పెట్టుచున్న వారు కండు. మాయను గ హబుద్ది నపినులమగు మాయందు 

దైవ రించిన డె విశేషముగా నుండుగాక. (వ)ియనుగవాబుద్ధి పాపమును నశింప జేయు 
చున్నదో, ఆ యన్న గవాబుద్ధి పరిచర్యను మిక్కి-లి తెలిసి కొనిన డె యుండుగాక. 
ర విశిప్పన్షివాసముగల ఓయాదిత్యుడా ! ఈ మూడవది నీకు బానము వేయందగిన 
సోమము. ఆసోమదర్శనముచే సంతుష్టుండవగుము. ఆసోమపానముచేద్భ పినొందుము, 

ఏకు దృ విని కలుగ చేసిన మేముకూడ తృపుల మగుదుము. ౫% ఓ సోమమా! 
మీది "దేవతా సంబంధమగు వర్హమునకుం గారణమో, ఆ పెరురుతో నిన్ను గలుపు 
మన్నాము. చై 

ద్వావింజాను వాకము సమాప్తము. 

శి అను వాక ము 2౨. 

3౧౭. వామమద్యసవితే ర్వా మముకోది వేదనే వామమస్త ఏస్మృభ్యగ్ం సావీః వామస్య 

ఇతయస్య జేవభూ శేరయాధ్ధియా వామథాజః స్యాను ఉపయామగ్భేహీతో2సిేవా 
క 

యత్వా సవి లే॥ 



౧౨౦ [అ ౧ [పర ఆం|ధ వేదములు. అను ౨౫, పం ౧7] 

రా ఫై సూర్యుడా ! ఇహుడుమాకొటుకు( గర్భఫలము నొసగుము., చెప్పు: 

గూడ కర్మఫలము నొసగుము. (ఆటు వన) (పతిదినమునందు గర్శపలమునొసగుము; 

" అల్ల అద ca 5 అగ నా అర ఇ | కీ చేవా! కర్మఫల'హాపమైనదియు, _స్తర్రమునగు స్వర్షనివాసము యొక్క. యో ద్ద 

తోంగాడుకొనిన బుద్ధి చేగర్మానుష్థానము కలవారము కాగలవారము, ఓనోమమా! 

దారుపాతచే |గహింపబడినదానవగుచున్నా వు. అంతర్యామియు, ౬ (బేరకుడు నగు 

సూర్యునికొఆకు నిన్ను (గహించుచున్నాను. 

(తయోవింఛాను వాకము సమా పము, 

అనువాకము ౦౨౮, 

| | | | | అదగ్రభిః సవితః పాయుిష్టగ్ ౦ శివేభిరద్య పరిపాహినోగయమ్ హిరణ్య 

‘| | | జివ్యాఃసువికాయ నవ్య సేరమామాకిర్నో అఘశగ్ంస ఈశత ఉపయామ. 

గృహీతో?సి జేవాయశ్వాసవి (కే | 

౧ ఫీ సూర్యుడా ! హింసింపబడనివియు వాలించునవియు నస మంగళము 
(అన్నుగవావి శేషములచే నీన్ర మాగ్భహోము నంతటను రశ్నీంచుము. రమణీయ మెక 
నాలుకకల సీను నూతనమైన స్వర్ప(ప్రాప్తికొఆకు (నాయీకర (ను) రత్నీంచుము, 
రశ్నీంచుము మమ్మా నిందించువాండు నూకుబాపమాచరం ప సమస్ట్థండు కాక పోవు, 
గాక శవమముపూర్వవత్కు 

చతుర్వింశాను. వాక్ ము సమూ పము, 

జ | / క ల చ్ స్వ - | ఉంటం చటటుం మప క ఎం TI 2 th అటు Tre టి టం 



[అ ౧. (పర. కృష్ణయ జు క్వేదము. అను ౨౫. ౨౬, పం ౧] ౧౨౧ 

అనువాకము ౨౫, 

| | | | | ౧౦౧౯. హిరణ్యపాణిమూత యే సవితార ముపవ్వూయే సచేతా చేవతాపదమ్ ఉప 
| | 

యామగ్భహీతో?ని 'చేవాయత్వా సవి లే! 

౧ బంగరు హూ సమునందుగల సూర్యుని రశ్న్ంచుట్న కెం విలుచు చున్నాను. 
6 సూర్యుడు బేవతారూవుండు, మాయోగ్యమైన స్థానమును 'జెలినికొనగలడు. 
శేషము ఫూర్వవత్తు, 

పంచవింశాను వాకము సమా పము. 

త్ థా 

| | ౧౨౦. సుశర్మాzసీ న్నుపకిపానో బృవాదుశ్నేనమ వీవతేయోా నిర్వి శ్వెభ్యస్వా 

౧ (ఓ వెళ్వదేవగహామా ! నీన్ర) మంచిసుఖము కలదానవు, మంచిస్టితికల 
వానవునగుచున్నావు. శ స్తమునందు (సో తముచేయ బడుచున్ననీ కొజకు గొప్ప 
మస్కారము, శేషమువూర్వవతు. 

వడింశాను వాశము సమా,ప ము. 

ఉట . 
మానా టు ఉట ఏ 

16 
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అనువాకము ౨౭. 

| 
| D3 | “| . 

౧౨). బృవాస్పతిసుతస్య తలంద్ * వ్రందియావతః పత్నీ వంతం (గవాంగ్భ క్లో 

_ 
క 

స 

మ్యగ్నా 9 ఇపళ్నీ 9౫సజూ'చ్దే వేన త్వష్టా /సోమంప
ిబ సాహో | 

౧ ఓ సోమమా ! వీర్యవంతేమును, యజమానునిచే నభిషుతమైన నీయొక్క 

దేవకాంశముగల (గవామును (గహించుచున్నాను. పత్నీవంతుడవగు నో యన్నీ! 

(ప్రజాపతి "దేవునితోగూడ సోమమును [దావుము. ఈ హవిస్సు హుతమగుగాక, 

స పపంఖాను వాకము సమాసము. 

| | 9 ఒథ ఆల అట ం న్ అత్య ౧౩౨, వా౭ిరసహారియో జనో వారోఃస్థాతావజస్య భర్తాపృశ్నేః (వేతాతస్య శే 

| | | | 
దేవ సోమేవయజవః స్తుతసోమస్య శసోక్షస్య హారివంతం (గహంగ్భహాో _ట ది _ —~0® _ స్త 

| | 
మివారీః స్థవార్యోర్థానాః సవాసోమా ఇం_దాయస్సాహో | 

౧ ఓ సోమమా ! సీవ్ర హారితేవర్లముకలదానవగుచున్నా ను. ఇ్రిం|దుడుదేవతే 
గాకలదానవు. గ్యురములత్ గూడుకొనిన రధము నందుంటున్న దానవు. (ఇందు 
నిచేం (దాగబడుటవలన నిస్దా,) భేదము చే న జాయుధమునుం బోషీంచుదానను. అన్న 
మును (యూగమును సాధించుట ద్యారా) (చేరణవేయుదాన వగుచున్నాను. 

కీ సోమదేవతా ! (యజ్ఞైసాధనముగాం) (ద్రియోగించబడిన (గవాణ, సాడనాది 

సమంతను చంకలు టం" we pe 

eT oe AIT ri ie 

క ERT to arr aie inne 



కృషయజు స్వేదము, అను ౮౯ పం ౧.7] ౧౨౩ 
(3) శా 

[అ ౧. (ప ర, 

ంత్రములు కలిగినట్టియ్కు సోత్రము చేయబడిన సోమములు (వివృత్సంచదకశ, 

సప్త దశ ఏశవింథశ, నామకములు) కలిగన ట్రియు, రశ్నీంచబడీన శస్త ములు 

((పఉగాద్టు నిపష్కైవల్య, మరుత్వతీయ,వై శ్వదేవాగ్ని మారుతనామకములు) 

కలిగినట్లియు, నింద్రుడు దేవత గాగలదియునగుసీయా[(గ్రహమును (గ్రహించుచున్నాను* 

వెచ్చ పెట్టబడిన తండులములారా ! మోరిందరధమును మోయునట్టిగ్యుర సంబంధులు 

గవారిళ భ్రార్షముచే రూఢములుకండు. సోమముతో కూడినవారలు కండు. అటువంటి 

యీవావిస్సు ఇం|దునికొరకు హుతీమగు(గాక, 

అప్పా వింశానువాకము సమాప ము. 

అనువాకము ౨౯ 

| | 
౧౨౩. అగ్నఆయూగ్గంమి. పవసఆసువోర్ల మివం-చనః అనేబాధస్వ దుచ్చునామ్ 

| 

ఉపయామగృహీతో2 స్యన్నయేత్వాలేజిస్వత పష తేయోసరగ్నయే త్వా 

తేటస్వశే! 

౧ కీయన్నీ | (నీవు) భకు లయాయున్రలను వృద్ధిని వొందించు చున్నావు. 

మాకన్న మును, బలమును నొసగుము. శత్రుసేనను దూరమునందుండునట్లు గా 

చాధించుము. ఓ సోమమా ! నీవు చారుపా(త్రేచే (గహించబడిన దానవగుచున్నావు" 

ప త్యదిపూర్వవత్ . 

వకోన త్రింశానువాకము సమాసము, 



ఇర [అ ౧.పర ఆం(ధ వేదములు. అను 3౦. ౩౧, షం ౧] 

అనువాకము ౩3౦. 

| |. | | ; 

౧౩౮. ఉ త్రిర్ణన్నోజసా సహావీత్వా శి వేఅవేపయః సోముమిన చ మూసుతమ్ ప: 

' | | యామ్యాహీతో2 నీర్చయకె్వజన్వక ఏవ కే యూనిరిస్టా0ియత్వాజీన్వ శే 
౧ దీయింద్రుడా ! అభిషుతమైన సోమమును భానమునుచేసి బలముతో గూడి 

లేచినవాడ నై భక్షించుటకు సాధనములగు దవడలను కదలించుము. _ (దవడలను 

ఎయర్ యనుచు 

కదలిందుటచే నీసంతోషమును చెలియపజఅచుమని తా) శేషము పూర్వవతు. 

(తింశానువాకము సమాప్తము, 

న 
కా ట్ స rT 

కే - 
పం. 

అనువాకము 9౧% 

| | - ౧౨౫. తరణిర్భశ్వుదర్శతో జ్యొతిహ్కృవసిసూర్య విశ్వమాభానిరోచనమ్ ఉపయామ 

వపు నిలువ దశల అధములు దం అటట 

| I | | ' గృహీతోzనసి సూర్యాయ త్వా భాదస్వత వష తేయోనిః సూర్యాయ తా 

(్రాజస్టశేః 

౧ ఓ సూర్యుడా ! నీవ చీకటిని పొగొట్టువాడవును, అందరిచేం జూడందగిన। 
వాడవ్రున్కు (సమ స్తలోకములందు) శకాంతినిగలుగం జేయు వాడవు నగుచున్నాళ్య. 
సర్వజగత్తును కాంతిగలుగునట్టుగా నంతటను (పకాళింపం జేయుచున్నావు. (ఓ యః 
గ్రావ్యామా 1) (అన్నిష్టోమమునం వలి ప్యాత్రవిశేమము ) దీ ప్రిమంతుండగు సూర్యః 
కొజుకు నిన్ను గహీు చునున్నాను (కావున సీవాసూర్యునికొజు 3) మృత్నాశ్రశ 
(ోహేంపంబడిన దానవగుచున్నా వ్ర, ఈ వావిర్ధానమండపమునం దలి (పటిశము - నీకీ 



[అ౧. (ప ర కృ ప్ల య జు శే దము. అను 3౨. ౨౨, పం ౧. ] ౧౭౫ 

స్థానము. (కావున) కాంతిముంతుండగు నూర్యునికొటకు నిన్నా స్థానము నందుంచు 

చున్నాను. 

ఏక తింశానువాకము సమా పము. 

అనువాకము 3 

| ( | 
౧౨౬. ఆప్యాయస్వమది _నమ నోమవిశ్వాఖిరూతిభిః భవానః స్మపథ_స్తమః। 

౧ మిక్కిలి సంతోషయు క్రమయిన యో సోమమా ! సమ స్పపిధములయిన 

మారశుణల చె నంతటను వృద్ధినొందుము . మమ్ము. గూర్చి మిక్కి లి| ప్రసిద్ధి కలదాన 

వగుము. 
గ. 

ద్యా(తింశాను నాకము సమా సము 

అనువాకము 33. 

| | | | lg ౧౨౭. ఈ యు సే యేపూర్వత రామపళ్యన్వు వచ్చ నీ మువసంమ ర్హ్యాసః ఆస్మా ఇథి 

| | | | | 
. రాను (పతిపమ్యోాభూదో తేయన్తి యే అపరీషుపత్యాన్॥ 

౧ వమనుజులు (ప్రాతః కాలమును. 'జేయునట్టి యువః కాల దేవత నితరులకంకెం 

బరార్వుము మాఛుచున్నారో ; అమనుజులాజేవతనుం బొందుచున్నారు. ' (ఆచేవత) 

భ్లూచేతనుగూడ (పత్యతుముగాం జూడదగిన బేయైనది. వయితరులుకూడరా తుల 



౧౨౩౬ [అ ౧.[పర, ఆ౦ [(ధ వేదములు. అను 35. పం ౧] 
క్ J 
ఫ్ 

చివరలందు (ఆ బేవతనుజూచుచున్నారో ; వారుకూడ నాబేవతనన్ని విధముల చేతను. 
పొందుచున్నారు. 

(తీయ్యన్ర్రీంశానువాకము సమా పము, 

TET CTT Yt UAE A MV టల 

అనువాకము. ౨రి, 

- PLETE TT ANS] | | ౧౨. జ్యోతిమ్మతీం త్వాసాదయామి జ్యోతిష్కృతంత్వా సాదయామి జ్యోతిర్వి, 

ఓ వటట 

దంక్వాసాదయామిథాస్వతీంత్వా సాదయామి జ్వల నీం త్యాసాదయామి. 

1 | 
మల్బ్మలాభ న స్తం త్వానదయామి దీపమానాం తాగ సాదయామి రావ 

3 

మూనాం క్వాసాదయామ్యజ  స్రాంత్వా సాదయామి బృవాజ్యో తివం త్వాసాడ 

యోమి బోధయ _నీంత్యాా సాదయామి జాగతీంత్యాా సాదయామి॥. 

“ _ 

అంబ at deb LR Late, naan aa, Sr bd న ఎలు te ౧ (ఓ సమిథా ! = అగ్నియందు (_వెల్చ్బంుడుకాష్ట విశేషము.) మిక్కీ లిస్వల్బ 
(పకాళముతో. గూడుకొనిన నిన్నీ యగ్నియందుంచుచు న్నాను. చెమధిక, | 
మయిన (ప్రకాశముకేల నిన్నీ యగ్నియందుంచుచున్నా ను. ais నిన్నీ 
యగ్నియందుం చు చున్నాను. శెవమివిధభముగా నేయర్థమూ 1 హీంచుకొనవలయును, | 
భాస్వతీమ్ = కొం చెము కా నీకోలది, జ్వల స్టీమ్ = కొం చెమధికమయిన కా నికలకి, 
నుల్బలాభన్య నీమ్ = తగలబడు మన్న కాష్టముయొక్క_ ధన యనుకరణ మయిన 
“వుల్మల”'” ¢ సఅనుళ బ్రముక లద్. దీప్యమానావ్ = అతిస్వల్ప్వమయిన. కా స్తిక లది. రోష 

మానామ్= కొంచ మధికముయిక కా నికబడి. అజ సామ్ = ఎక్కువ ఆ అధిక మయ కా నికలది, ' బృవాజ్ఞ్యోతిషమ్ = వృద్ధనా ౦దునట్టి కా _న్తికలది. బోధయ నీమ్: = 



[౮ ౧- (పర కృష్ణయజు న్వేదము, అను 3%, 3౬, పంగ ౧ = 

వ్యాపీంచుచున్న కాన్సికలది. జా(గతీమ్ = స్వభావము చేతనే పకాశించునట్లది. 

చతు న్రింశానువాకము సమా పము 

- —_— 

అనువాకము 3౫, 

| | | 
౧-౨౯ (పయాశాయన్వాహా 22యాసాయ సాహో పియాసాయ సాషహాసంయానా 

| | | | 
య స్వాహా ద్యాసాయస్వాహాzవయా సాయస్వాహో శుచేస్వాహా కోకా 

/ 
యసా్వాహా తేప్టత త్వన్వాహో తపతేస్వాహో (బ్రహ్మహక్యామై స్వాహా 

| | 

సర్వస్మై న్వాహాో || 

౧ “ప్రయాస” అనుదేవతకొజకీ గసువముచే (గహింపబడిన యాజ్యము) 
పాుతమగుగాక, ఇశ్తే మిగిలినపదముల యర్గముకూడ సమన్వ్రియించుకొనం దగినది. 

(పయాన-- ఆయాస- వియాస- సంయాస- ఉద్యాస, 9 త్యాదిచతున్ట్య న న పదముల 

కాయా దేవతలు అర్థమని యెరుంగవలయును. 

పం చ్మతింఛానువాకము నమా సము, 

లే ——_—__= 

అనువాకము 3౨౬, 

. | [1 
౧౩౦. చిత్త గ్ం సంతా ోగకుద్థున్నాపద్రంకనిత్నూ _ పశుపతిగ్ం స్ధల 

"జ్ 

, వృాదయేనాన్నిగ్ ం ' వృాద్యేనక ద్రం లోహీ కేన వ్ రంమతస్నా భ్యాం 



౧౨౮ [అ ౧ (ప ౨. ఆ౦ [ధ వేదములు. అను రాహు ౧]: 

మహో బేవమంత్ర; పాళ్వేనోమి యష్టహ హానగ్ం శింగీనికో జ్యాభ్యామ్ | 

౧ ద్వితీయా నములయిన “చి ఈ” “భవ” ఇత్యాదిళశబ్దములు చేవతావిశేవ 
వాచకములు. తృతీ యా నములయిన “నాన 9 త్యాదిశ బములు పశుమాంసవిశేవ 
వాచకములు. [పతివాక్యములోను “పరితోషయామః” (= సంత్ షపజణచుచున్నాము,.) 
అనుపదము నధ్యాహారము చేయవలయును. సంతానమనెడి మాంసముచే “జి త్త 
అనుబేవతను సంతోవపజచు చున్నాము. 9కే మిగిలిన ౮ వాక్యములకర్థముచెస్పు 
కొనవలయును. | 

షు: ట్రి)ం శానువాకము సమా పము, 
నం! వాణీ 

అ ను చాక ము ౨2, 

+ | త... ౧౩౧. _ ఆతిష్థవ్మత్ర వాన్ రథంయుక్తా తే (బహ్ముణాహారి _అర్వాచీనశ్లాం సునేమ.. 

నో[గావకృణోతు వాగ్నునా ఉపయామగృహీతో2సీంబాయత్వా హోడ 
nr or అల 

|| 
- 

నినీవవ తే యోనిరిం| దాయ త్యా హోడకినే | 

శ్ 

౧ వృ _తాసురుని? జంపినయిం[దుడా ! నీగుురములు మంతేముతో గూడు. 

కొనిన్నవె రథమును మోయుచున్నవికానున) నెక్కుము. ఈరాయి అభిషవధ్వని చే 
నిమనన్సు. నభియుఖముగో చేయుగాక. ర్డీ సోవుమా | దారుప్యాతచే. 'బ్రహింప, 

బడిన దానవగుచున్నాను. అటువంటి నిన్న హోడళ (౧౬) సంఖ్యను బూరించునట్టి 
సో తము, శస్ర్రుముగలయిందుని ఫొటకుగ్రహిరచుచున్నాను. నీ: ఊోడశగవామా! 



[అ ౧- షప క, కృపయ జుర్వేదము. అను 5౮. 9౯, పం ౧.] ౧౨ 

ఈ కుర పదేశము యొక్క యుకభాగము నీకు స్థానము. నిన్ను పూర్వో కుండ డగు 
నంయ్మిదునికాఅకు ఈ స్థానమునందుంచు చున్నాను 

ఇస పలెంశానువాకము సమా పము, 

అనువాకము ౩5౩6౮. 

1 1 1 1 ] ౧౩ ఇ్రన్ల )మిద్దరివవాతో=_ ప్రతి ధృష్షశ నసమృషిణాంచస్తు తీరుపయజ్ఞ ంచ ంచమాను 

పాగామ్ ఉపయామగృహీతో2సీన్ట్రాయ శ్వా హోడశినవమ శే యోనిరిన్దా) 

య తాగ్టపోడశిచేః 

౧ మం తేములయొక్క- సో తములను, యజమానుల యజ్ఞమును బొంది 

(నవ్వా నిచేతను). తిరస్క_రించబడని యిం|దుని గ్మరములు (రథముచే వహించు 
చున్నవి. శేషము పూర్వవతు, 

అప్ప తీంశాను వాకము సమా పము, 

అనువాక ము 3౨౯ 

| | | 1 | ౧౩౩. అసావిసోమ ఇందే శవిష్ట థృష్ణ వాగహి ఆత్వాపృణ కిం ద్రియగాంరజః 

సూర్యం నరళ్శిభి ఉపయామహీతో?సీం గ్రయత్వా పోడశిన ఏవ 

' 17 



౧౩౦ [అ౧|పర ఆం(ధ వపెదములు, అను ఈం) పం ౧.] 

| 
కేయోనిరిం దాయత్వా హోడతినే $ 

౧ అతిశయముగ బలవంతుండగు నోయిం[దా ! న్నీ₹సోమరసము తీయబడి 

నడి. దార్థ్యవంతుడగు నోయిం[దా ! రమ్ము. కిరణవుల చే సీ౦కరింపబడి న జలము 

సూర్యునివలె నిం[దియశ కి నిన్నుంబూరించుంగాక. శవము పూర్వవతు. 

వకోన చతాషరింశానువాకము సమా? స్తము. 

sk 
wy 

అనువాకము రం. 

| | 1 ౧౩౪౮. సర్వస్య పతిసీవరీ భూమిసో సవన అ2ధిత స్యోన్నాస్మై  నువదాభవయ. 
| 

న్ క్ష్ | 
చవ్చాసై కోర్సు స్మప్రథాః ఉవయాముగేహీతో2నీం దాయ త్వా హోడలిన ' 

| | | క్. వవ తెయోనిరిం దాయత్యా ఫోడళినే | 

౧ ఓ యిర్శదుడా ! సమస్తమగు భూతేసముదాయము మొక్క. ఈ యాభి . 
ముఖ్యమును (ఆభిముఖ్యము=[ ప్రాధాన్యము) నాశనము చేయునట్టి భూమినిన్నుం _బభా | 
గమున ధరించుగాక. (ఓ భూమి 1) ఈ యింధుని కొకు మంచినివాస స్థానము | 
నిచ్చుదానన్ర, సుఖమునిచ్చుదానవును కమ్ము, సీయబజవమాూనుని కొఆఅరువి స 'స్తృతికల 

దాన ఒవెనుఖమునిమ్ము. శేషము పూర్వవతు, 

చ త్య్వారింఛానువాకము సమా _ప్పము. 

—* 0% 

దట టు దరద తయన లన న చర కానన ద ల క కహా ద ఇ కరే తు తలం టల అటు 



[అ ౧. (పర. కృవ్ల్ణయజు క్వేదము. అను రోం. ర షం, 0] ౧౩౧ 
I Re 

1 న్నా 
౨3౫. మహ్ ౦ ఇందోవ్యజబాహుః హోడశీశర్శయచ్చతు 1 స్వస్తి నోవుఘవా 

|... | 
కరోతు హంతుపాప్మానం యో౭స్మాన్వేపి. ఉపయామగ్భహీతో2సీం దా 

_ _ _ దయూలు__ _ వ ' 

| | | 
యత్వా పోడళిన వవతేయోని 80[దాయత్వా పోడళినే | 

౧ వ్మజము హా స్తమందు కలిగినట్టియు పోడళ (౧౬) సంఖ్యనుబూరించు 

గోత్ర శ స్ర్రములుకలిగినట్టి మహేం(దుడీ యజమానుని కొఅకుసుఖమునిచ్చుగా క. 

"ర దోడు మనకుమంగళము జేయుగాక, పాపమును నశింపంజేయుగాక. వఏపాపము 

ఏనలను చ్వేషించుచున్నదో ! శేషము పూర్వవత్తు. 

వకచత్వారిం శానువాకము సమా ప్తము, 

జజ 0-;-ా 

అనువాకము ఠం, 

| | | 

3౬. నజోపా ఇం్టద సగణొా మరుద్భిః సోమంపీబవృ[తహణ్ ఛభూరవిద్వాన్ 

జహిళ్యతూగ్ ౦ రపమృధోనుదస్వాథాభీయం కృణుహివిశ్వతోనః ఉపయరా 

మగ్భహీతో 7సీం దాయ త్వాపోడశినవమ శే యూానిరిం దాయ క్యా పోడశినే క్షీ. 

౧ ఓ వృశానురనాశకుడా ! ఓ శూరుడా ! ఓ యిందుడా ! (వ్రీతిసహితుం 
వును, మరుత్తుల సంఘముతో. గూడీన నీవు. (యజమానునిభ క్రిని) కెలిసికానిన 

నాడ వె. సోమమున్ను దావుము. (మమ్ము జంపుటయందు సన్నద్దులెన) శ(తువులః 



౧3౨ (అ౧(ప౨ ఆ౦[ధ వేదములు. అను రపు ౧} 

జంపుము. ఇతర శత్రువుల బోగొట్టుము. పిమ్మట మాకంతటను భయము లేకుండు 

నట్టుగాంజేయుము. . శేషము పూర్యవత్తు. 

ద్విచత్యారింశాను వాకము సమా పము, 

అను నాకము ౮౨. 

| | | | | | 
౧౩౭. ఉదుశ్యం జాతవేదసం చేవంవవాంతిశేతవః దృ శెవిశ్వాయసూర్యమ్ _9 

| | | 
చితంచేవానా ముదగాదనీకం చతుర్శి తస్య వరుణస్యాగ్నాః ఆ2ఖా 

| | | | | ల. ద్యావాష్టృథివి అంతరికుగ్ం నూర్యఆత్మాజగతస నువశ్చ ౩ అగ్నోనయ 

1 | | | 
సుపథారాయే అస్మాన్విశ్వాని చేవవయునానివిద్యాన్ యుయోధ్యస్మ్మ 
| 

జా 
| | శీ బహు రాణ మేనో భూయిస్టాం తె నమజకిం విభేమ ర దివంగ చృసువః 

| 

పత ౨% దూవేణ 1 

౧ కిరణములు అగ్ని సమానుండగు సూర్య దేవుని సమస్త (పపంచముయొక్కు- 
దృవ కొజుకు నూర్వ్వ[ప్రజేశమునం చే పొందించుంగాక. ౨ అశేకము లెన రంగులు 
కలిగినట్టియు, సమ స్తజగతునకు( జతుగ్గానియము లెనట్టి కిరణములయొక్క- మండ 
లము ఉదయమును. బొందుచున్నది. అమండలమందున్న సూర్యుడు జంగమ్మ పపం | 
చమునకు, స్థావర్కప్రవంచమునకు నార్శయగుచుద్యూలోక, భూలోకములన్ను అంత 
రియ.లోకమునునిండ్ంచెను, = (జంగమము 5 దలునట్టి పశుపత దికము.. సొవరము=. 
కదలని వృతాదికము.) 3 ఓ యన్నీ ! పరలోక సంబంధియనగు ధనము పొందుట. ' 



[అ౧. (పర. కృషహ్ణయ జు న్వైద ము. అను 59. పం ౨] (33 

కొటకు మమ్ము మంచిమాగముద్వా రానడి నుంచుము. ఓ దేవా! (నీవ) సమస 

మార్షములను దిలిసికొనుచున్నానవ్రు. కుటిలమయిన యీోాపాపమును మానుండి 

యొడముగా: జేయుము. నీకొకు నమనా-రవచనమును జేతుము. ఈ (ఓ బంగార 

నీవు) ఆకాశము. గూర్చివొమ్ము. (పిమ్మట) స్వరితోక మునుః బాందుము., 

౫ ఈ పదము రెండవ పంవాశతులోం డెలిగ్నింపబడును. 

పంఇాశతు 
వాం D0 

| | | | 

౧౨౫౯, వోరూపమభ్యెమి వయసావయః ౨ తుథోవోవిశ్య వేదా విభజతువరిశే 
| 

రిం 
_ 9 

| | | 
అధినాశే = ఏత తే అగ్నే రాధఐతి సోమచ్యూతంతన్ని(త్రస్ట పథానయ 

| 
హ్మణవుద్య రాధా సమృషిమారేయం పితృమంతం _పెతృవుత్వగ్ 0 

{ 

| | | | | 
సుధాతుదక్నీణం ౫ విసునజసశ్వ్ష. న్యంతరిక్షుం యతిస్వసదస్వెః a అస 

| | | 

దాతా గేవకాగచ్చః వుధు మనీ; (పదా తొరమావిక తాన వప గేయాన్మా 

| | | 
నేవయోనేనపథేత సుకృతాం లో శేసీద దత త్రన్నణసగ్౦ స్కతేమ్ | 

౧ (ఓ దక్షీణలారా !) ఈ కోమలమగు బంగారముయొక;,- కూపము చే (వేది 

కదక్షిణభాగము నందున్నమిోయొక్క-.) కోమలహపమునుం బొందుచున్నాను. 

(బృ దశ్షీణలాశా 1) మిక్కి-లివృద్టినొందిన స్వుర్గమునందున్న వాడును, సర్వజ్ఞుడు 

నగు తుధుండనుదేవుండు మిము శ్ర దగునట్లుగా విభాగము చేయుగాక. ౩ ఓయన్నీ ! 

నీసమృద్ధికిం గారణమెనటియు, సోమయోగమునంు (పాస్తమె యిీావన్షీ ణా|దన్నము లు ్రి 
వచ్చుచున్నది. ఆ యా దవ్యమును సాంతుండవగుచు సీమాల్వమునుం బొందించుము, 

మంచినడకగల యజ జ్ఞపురుషునియొక్య మార్లముచే (దశీణ(ప్రదేశ మునుండి యు శే 



౧౨౩౪ [అఆ ౧ (వరే, ఆంధ వేదములు. అను రర. పం ౧.] 

ర పదేశ మునకు) బొందించబడుచున్న బంగారుమొదలగు [(దవ్యములారా! సత్యము 

యొక్క. మార్షమున బాగుగాం (బన్నర్తించుండు. ర ఈ యజ్ఞ మునందు వేదార్లమును 

చెలిసికొనునట్టియు, వేదార వేత్తయొక్క కుమారు. _దేనట్రియుం దండిచేబాగుగా 
@ 

శిశ్షీంపబడినట్టియు, బాగుగాశిమణనుం బొందిన పత్మివతయొక్క_ కుమారుండెనట్రియు 

(శ్రేఘ్ట్రమగు బంగారము దశ్నీణగాకల (బాహా అగి (అ తివంశజుని) బంగారము చే 

సంతోమపెట్టుదును. ౨౫ (ఓ యజమానుడా ! స్వర్షముకు విశేషముగా. 
జూడుము. అకాళమును విశేషముగాజూడుము. సభయందున్న (వావ్మాణులతోః 
గూాడ[పయత్నము చేయుము. ౬ (ఓ దక్షీణలారా 1) మాచేనివ్వబడిన వారగుచు 

బుత్చొజులను చేరుండు. ఓ గోవులారా ! తియ్యనిపాలతో గూడుకున్న వారగుచు : 
(పరలోకమునందు) యజమానుని (మజీయొకరూపము చే) (పవేశించుడు, మమ్ము. 

విడచి పుణ్యవంతుల యొక్క (అక్చి కాది) మార్లముచే(బాండు, (వెళ్లి ) పుణ్యవంతుల 

యక్క స్థానమునందుండుడు. ఆస్థానము మికొఅకు (అనుభవించుటకు యోగ్య. 
మగునట్టుగా) సంస్క రింపం బడినది. 

(తళ క్యారింశానువాకము సమా పము. 

x 

అనువాకము రోరు 

| | | | ౧౩౯. ధాతారాతిః సవి కేదంజువంతాం (పజాపతిర్నిధి పతిర్నో అగ్నిః | త్వ; 
i eel | | ప్రావి్షుః (పజయాసగ్ ౦ రరాణోయజమానాయ (దవిణందధాతు ౨ 

3 | | 
| సమింద్రణోమనసా నేషిగోధిః సగ్ ౦సూరిభిర్శఘవన్ త్సగ్ ంస్వ స్త్వాసం్మబ 

ft. | . క క క్ట వహ్మాణా దేవకృతం యదన్ని సంజేవాసాగ్ం 
1. 

సుమత్యా . యజ్ఞ యా నామ్ 

i 

i 

3 
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నె 
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ne) 



[౪c (పర. కృప్తయజు క్వేదము, అను రఈ పం ౧] ౧౩౫ 

| | | : | . .l | ౩ సంవర్పసాపయసా సంతనూభి రగన్మహి మనసాసగ్ం శివెనత(పా 
— అననా న. —_ ధలు వాతి 

| 
నోల్మ తవరినః కృణోతు | 

౧ దానము చేయు స్వభావముగల (బహ్మయు, సూక్యండును, నవనిధులను. 
జాూలించునటి టి (పజాపతీయు, నగ్నియు, త్వస్టయు, విమ్షువ్రునగు నాన్తురు దేవులు మాయా 
వావిస్సును “భలీంతురుగాక. (శః దేవగణము) యజమానుని సం తానముతోచాగు 

గాంగీడించుచున్న చె యజమానుని కొబుకు ధనమును బోమీంచు ఇక 3 ఓ యిం 

(దుడా ! అనుగ్రహముతో గూడుకొనిన మనస్సుచే మమ్ము నాన్రలతో' గూర్పుము. 
హోతీ మొదలగు విద్వాంసులతోగలుపుము. ఓయిం[దుడా! శ్నేమముతోంగూర్పుము 
(అర్జున హీతమగు వేదముచే దేవతల కాకుం. జేయంబడిన కర్న యేది కలదో, 

ఆకర్శతోం గహార్చుము. యజ్ఞసంబంధులగు దేవతల యను గహబునస్టితో (గూర్పుము, 

చ. (మేము దేవతానుగ్రవామువలన) బలముతోను బలమునకుం గారణమగు పాల 

తోను శోభనథరీరములతోను, మిక్కి-లి (శ్రద్ధగల మనస్సుతోను కలిసికొంటిమి. 
(చజాపతి దేవుడు మాేకర్శ యందు గోర వగిన “ఫనముకు చేయుగాక. శరీరములను 
శుద్ధి చేయుగాక. పాపమేదికలదో డానినిగాడ శున్ది చేయుగాక. 

పంచాకతు ౨ 
ట్ల 

| | | 
౧౭౦. అనుమాగ్టు తనువో యద్విలిష్టమ్, (౧) యదద్య త్వా (పయతియశ్హై అన్ని 

ర 

| | ; | | | న్న న్నే హో తారమవృణీ మహీహ బుథగయాడ్య ధగుతాసమిష్టాః |ప్రజానన్య 

| | | | | జ్ఞ ముపయాహివి ద్వాన్ (ఎ) స్వగావో దేవాః సదనమకర్శయ ఆజగ్న సవనే 'అౌ 
్ 

_ _ _ై 

| 

' ఉంజుపాణాః! జకీ వాగ్ంస? ప$ివా 
. . | 

గ్ సళ్చవి స్వే? న్నే ధ గేవసపో వసూని 

| 
“ఇ: యానా౭వహ ఉళతో చేవ దేవాన్తాన్ 13 



౧౩౫౬ [అ ౧. (పర. ఆం(ధథ వేద ములు. అను రరీ.పం 3] 

౧ ఓ యన్నీ! వీశారణమువలన నీదినమున _ ఈయజ్ఞ ముజరుగు చుండం్గా, 
నిన్నువళోత (యజ్ఞ నిష్పాదకుని, గాంగోరితిమో! ఆహేతువుచే సమృద్ధమగునట్టుగ్నా 

యాగమున (చేసితివి (మరియు) మాకువిఘ్న శాంతిని చేసితివి, (కావుననీవు) మాళభ 
కివి చెలిసికొనిన వాండవగుచు సీయజ్ఞమునుబొందుము. ౨ లీ చేవతేలా ఠా! వమిారు 

సంతోవించినవార మయూమూండు సవనములనుం 'హార్చి వచ్చితిరో! ఆమిాస్థానమున్ను 

స్యాథీనము7గా జేసితిమి. మోరందరును సవనీయపు వోడాశములను భోక్నీంచినవారును! 

సోమమునుం బానము చేసీన నవారునగుచున్నారు. ఓస్మకువులారా! (మారు) మాయందు: 

థసములనుస్తా పించుడు ఏ ఈవా క్యార్ధము తవ పంచాశత్తులో (వాయబడును, 

"పంచాశోతు 2. 

| | | | ' ౧౨.౧ _వేరయన్వే అగ్నా సద స్టే! వవామానాభరమాణా వహావీగ్ ౦మీవసుంఘర్మం౦ | 

] | | | | fr దివమాతివ కాను ౦ యజయజం గచ్చయ జపలిం గ చ్చన్వాం యోనిం _ 9 ఇ కా _ కొ _ 
| 

గచ్చన్వా హై 3 ప లేయజ్టోయజ్ఞ పే సవాసూ కవాక క సువిరఃస్వావో. 

| | . రో దేవాగాతు విదోగాతుం విత్వాగాతు మితమనసస్పత ఇమంనో బేవదే వేమ. 

యజ్ఞ గ్ స్వాహా వాచిస్వాహో వా కేధాః। 

౧ ఓయగ్ని దేవ్చండా! హవిస్సులంగోరుచున్నట్టి యేచేవతలంవిలిచిన వాండవగు 
చుంటివో!ఆ దేవతలను (కూడానివసీంచుటకు ) స్వకీయస్టానమునందు! (బేరణ చేయుము, 
ఓ చేవతలారా! వావిస్సులను (రధాదుల చేం) బొందేంచువారును, పోమించుచున్న వారునె జగన్ని వాస కారణుండగు సూర్యునిబాందుడు. పిమ్మట స్వర్షలోకమునుం 
బొందుడు. _* ఓయజ్ఞ మా! ( (నీవున్మీ పతిష్టకొఅకు) యజ్ఞ నామకుఃడగు విహషుమూ ర్రిని 
బొందుము. (ఫలమునిచ్చుటవై ) యజమానుని(బొందుము. క్ట 



'[ఆ ౧. ప్రశ క న్లయజురేదము. అను 6౫. పం౧] ౧౩౭ 

౨ ఓయజమాను(డా! ఈయనుప్తిం చంబడుచున్న సేయజ జ్ఞ ముసో తిములతోంగూడుకొ 
వినదియుం, గర్మయందునేర్పమలగు బుత్విజులుకలదియు నగుచున్నది. కావున 
“నీయాజ్యమునీ చే హోేమము చేయబడిన దగులాక, మాగముం జెలినికానిన 
'యోబదేవతలారా! పరాయాగమనమారగ్లమును  చెలిసికాని, యజ ముసమా వీ 

— 0 
r 

డా 

చేయంబడినదగుచుండగా, (మరలనా) మార్షమును. గూర్చి యీ వెళ్లుకు. మనస్సునకు 
బభువగు నోపర మేశ్వురుండా! మాయిాయజ్ఞమును ముదట దెవతలందుస్తాపీ చుము. 
పిమ్మట) (కియా పవం రకుడగు వాయు" దేవ నయందుస్యాపిం చుము, 

చతుశ్చ త్వారింశాను వాకము సమాప ము 

వు 
న కమ్ లా 

j అను వాక ము ర. 

| | | | ఎర ౨. ఉరుగ్ ౦హిరాజూ వరుణశ్చ కార నూర్యాయ పంథావమన్వేత వాఉఅపదే 

| | | | | పాదా పతిధాతవే 2కరుతాపవక్తా | 9 శతం తెరా 

- | | | జన్ భివజః సవ్మాసమాక్వీగమా రారా సుమతిషే పీఅస్తు ాధస్వ ద్వే హోనిర్భ 

తింపరావైః కృతంచి బేనః పముముగ్య సత్ 3 అభిష్టితో వరుణస్య 

| | | | | పాశో ఈ 2న్నే రనీకమపఆవివేశ అపాంస పాత్ప్సతి రశున్నసుర్వం 
| 

దమే దమే | 

"౧ వరణరాజే సూర్యుని గమముగాం బొందుటకొజుకు నిరాభారమగు 
ంతరితమునందు: విపులవముగు మార్గము చేకారణమువలనంజేసెనో! ఆహేతును 
లనవకాకుంగూడ పాదమునుంచుట మార్తమునుంబేయుంగాక.  మజీయునెవండు 
తున్రుల నిందించువాండో! ఎవండుశరీరమును. గొట్టువాండొో! (వాండునుప్రతిబంధ 

ఇం 



౧౩౮ [అ ౧. పళ. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ర౫ పం: ౨ 

కము నుంబేయకుండుంగాక, మార్హముూ నుం జెయుంగాక (అనితా) ౨ ఫీవరుణ రాజా! 

నీక నేక వేలసంఖ్యకల (మాయుషదవమును బోగొట్టు)వై ద్యులుండిరి. కావునవిపుల = 

మైెనడియు, _నాదరయుక  మునగు ననుగహబుద్ది (నీకు) మా మందుండుంగాక, 

శ తునులను ఛాధఢించుము, యజ్ఞమును నళింపంజేయుడానిని తిరస్క-రించుము. . 

(మాచేం 'చేయంబడిన_దెనను ఈపాసమును మానుండి విడివించుము. 3 వరుణుని-. 

పాశము (పాదా(కమణముచే దిరస్క-రించంబడినది. (జలమునందుండునదియు,'- 

సూత్ముమయిన దారముమాదిరిగా నుండునడియు, బంధించుటకు. గారణమయిన '. 

దియునగు  జీవవిశేషము __ వరుణపాశమని -- భాహ్యము.) ఈ అగ్నిముఖము. 

ఉదకములనుం |బవేశించనా. “అపాంనపాత్ ” _ అనివేరుకల్రినటి యూయన్నీ! 
ఆయాగృ్భహమునందు. రాతసులచేం జేయబడిన యాగవిభ్నుమునుంబోగాొటి, (య్య 

మును రవ్నించుచున్నవాడ్నవె (ప్రజ్బలించుటకు సాధనమగు నాజ్యమును కలిసికాను 

నట్ల్టుగాంచేయుము. నీనాలుక యాజ్యమును. గూర్చిసన్నద్దమగుంగాక. 

పంచాశళతు ౨. 
వాన 

i uy 

| | | | ౧౪౩. సమిధంయత్ష్యున్నే (పతి కేజిహ్వా ఘృుతముచ్చరత్యే ౧ త్పము[దేతే హృదయ 

| 5 | . | | క్ట కై | 
మస్స్వ_న్తః। సన్హ్వావిశన్ఫొ ప్రవధిరు ఆా22పో యజ్ఞస్య త్వాయక్ఞ ప లె వావిర్భిః 

| | | | 
సూ కవాశేనమోవాశే విఢేమా ౨ వభృథనిచజ్కుణనిచే రురనీనిచజ్కుణా 

| | 
వదేనై నైవకృతే మేనో2యాడవ మై వర్న ర్త కృతే ముర రానో దేవరిహ 

! I | 
స్పాహి ౩ సుమి తాన ఆసటిషధయః ॥ 

౧ ఓ జహూ ! నీబలము సముదసమానములగు నుదకములతో మధ్య 
నుండుంగాక, పఓవధథులునిన్ను బాగుగాల్యబ వేశిచుంగాక, ఉదకములు (ప వేశిలచుః 
గాక శీ యదజవమానుండా ! (నీ) హావిస్సుల చే (దేవతల దృ ప్తిపఆచి) నిన్ను. నూక... 

వాక నమోవాకములచేం 'జెప్పంబడినఫలము నందుంతుము, ( “ఇదం ద్యావాప్పథిష్ . 



అం. (పరీ. కృష్ణయజు క్వేదము, అను ర%్బ పం 3.] ౧౩౯ 

ఇత్యాది మంత్రము సూ క్రవాకమనియు “నమావాచేయాచోది తా” ఇ 'త్వ్వాదిమం 
(తము నమోావాకమసియు వివేకము.) ౨ అవభృధ కర్మనభిమానించునట్లి యో వరు 
ణుడా ! (రాతుసులను భయపెట్టుటకు చాగుగధ్వని వేసిన వాండవగుచున్నాను. 
(యూరక్ష్షణకొఆరకు రహస్యముగా సంచరించు స్వథఛావము కలవాడవగు చున్నాను. 

రాతసుల భయమున కె ధ్వనిచేసిన యో వరుణుడా ! దేవతల విషయమై (మాచే 
చేయం౭ంబడిన యపరాధము నాబేవతలతోం గూడ (నీవు) నశింపంజేయుము. మనుజుల 
విషయమై చేయబడిన యపరాధమును మనుజులతోం గూడ నళింపంచేయుము. 
ఓ చేవా ! అధికమగు (దేవ - మనుజకృత) హీంసనుండి యంతటను మమ్ము రత్నీం 
చుము. 39 ఈ వాక్యార్టము వివ పచాంళతులో (నాయంబుడును. (అవబృ్బృధము = 

యజ్ఞాంతమందుం 'చేయుస్నా నము.) | 

పంచాళత్తు 9, 

| | | 
౧5౪౫. సంతుదుర్ని తాస్త న్ు భూయాసురో్యొ 2స్మాన్వేషి యంచవయంద్విహ్మో 

అనా వాలు అ తాని 

| 
_ దేఏరాపవమవోగర్భ స - వసు వీతగ్ం సుభృత మకర్శ దే వేమునః 

] | | | 
సుకృతో బూతా ౨ త్ప?తియుతో వరుణస్య పాళ 8 (పత్యనోవరుణస్వ 

వ 
పాశ ర వధో2స్వేధివమమహి సమిదనీ లేదో2నీ తెజోమయిభేవ్యాపో 

| | | 
అన్వవారిషగ్ ౦ రసేనసమసృవత్మహి పయస్వాగ్ ౦ అగ్నఆ౭గవముంతంమూా 

| | 

సగంసృజ వర్చనా || 

౧ ఉదకములు, ఓవధులు, నాకు మంచిమిత్రము ల యుండుగాక. ఎవండు 

మమ్ము చ్వేవీ.ంచుచున్నాడో ! ఎవనిని. ద్వేషీంచుచున్నామో ! వానికాజకు మిత్ర 
ముతుశకాన్నివె (శ త్రువు-లె) యుండుంగాక. ౨ దేవతాస్వరోపులగు నో యుదకము 
లోశా?.! --ఈ'వరుణుండు మాయొక్క గర్భమువలె లోపలనుండెను, కావున ' మారత్షణ 



గారం [అ ౧. (శు రం ఆ ౨9 [ధ వె దములు. అను ర౬. పు ౧] 

ముకొజకు నావరుణుని వావిస్సుచే బాగుగా సంతోమీంచిక వానిగాను, బాగుగా 
బోవీంపబడిన వానినిగాన్కు మేము చేసితిమి. ఆ వరుణుడు మమ్ము మంచియనుష్రా 

నము చేయువానినిగాం బబుకుంగాక. ౩ వరుణుని పాకము వేరుగాం జేయంబడినది, 

వరుణుని పాశము నళింపంబేయంబడినది. ర ఏఓ సమిభా! వృద్ధికి గారణముగు! 

చున్నాను. (శావునమేము) వృద్ధినొందితిమి. ఇంధనమునకు నాధనమగుచున్నావు.; 

"కాంలికి సాధన మగుచున్నాను. కాంతిని నాయందుస్హాపిం చుము. ఆదకమునుః బొంది. 

(యవభ్యథకర్శ్ర) ననువించినవాడ నగుచున్నాను. ఫలముతోం గలిసికొనిన వాడనగు' 
చున్నాను. ఓ యన్నీ ! పాలయిక్క. సమృద్దితో గూడినవాండ్ననె వచ్చితిని. . అటు! 
వంటి నన్ను బలముతోలలుపుము. 

పంచ చతాగరింశాను నాకము సమా పము, 

~he 
———_—— oS _ 

అనునాకము ౮౭. 

| వ. ౧ర౫, యసా(వ్భా దాకీరిణా మన్యమానోzమ ర §ం మరో ఏజోహాపిమి! జాతవేదో ' 

| (| యకో అసా శ్రసుభహి (ప్రజాభిర్నో అమృతత్వమశ్యామ్! ౨ యస్కెక్వగ్ం. 

ళీ 
ఛి 

అను 

|| 
| 

| 
సుకృ తేజాత వేద ఉలోకమగ్నో కృణవఃస్యోనమ్। అశ్వినగ్ ౦ సప్పుత్రిణం వీర , న _ 
వ 

| | | | స్తం గొమన్తగ్ం రయిం నశశేస్వ న్తి ౩ ్వేసుపు తశవసో2 వృ[తన్కా 
3 
é 
(| 

3 
స 

ib 

Ted irate 

| | | | | | ము కాతయః। నత్వామిన్చా తిరిచ్య తే! రో ఉక్థణ శ్టేసోమ ఇన )మమౌాద నీఖ్లేసీశే 

మఘచానమ్! 

స్ 

i 
న్ 
u 
wn] 

E3 

౧ ఓ యన్నీ ! శేను మ రరడనగుచు గుణముగొనియాడు స్వభావముగల. వై 
వ్ మునస్సుశో నిన్ను మరణము లేసివానినిగా. దలచుచున్నవాడనై - పిలుచుచున్నానో .. 

. 



[అ ప రః కృస్త్రయజు స్వేదము. అను ర౬ పం ౨] ౧౪౧ 

అటువంటి మాయందుం పుత్రపొ[తాదివాప సంతానములవే (సంపాదింపబడిన) 

కీ రినుంచుము ఓ యన్నీ ! (నీయన్నుగహమువలన) ేవభావమునుం బొందుదును. 

౨ 1పపంచమును కెలినికానిన యూ యన్నీ |! మంచికర్షను చేసిన యజమానుని 

కొటకు సుఖముగలుగ జేయు స్థానమును జేయుచున్నా వు, ఆ యజమానుడు భూరు 

లగు భటులతోను, నేవులత్రోను కరాడుకొనినడియును పు తసమేతమునగు ధనము 

నుబాగుగాం బాందుచున్నాడు. 3 బలమునుంయబ్ముతుండవగు (బలము అనుపదడార్ధము 

నుండిపుట్టినందున) నో యిందుండా ! మాస్తోతములు నీయందు ' బాగుగానునృ వి 
ఒకస్తుతినిన్న తి కమించుట లేదు. ర ఈ వాక్యార్గము రండవ పంచాశత్తులో[ వాయ 

బడును. 

| | | | | 
౧ర౬ సుతాసః యదిగ్ ౦స బాధః పీతేరంనపు తాః సమానదతూ అవసేహవ నే। 

9 అగ్నోరక సెన న లేజసాజాత చేదోవిరో చ నే! రమ్లోహా2 మావ వాతనః। అపో 

అన్వచారిషగ్ 0 రవేనసమమృడు డొ పయస్వాగ్ 0 అన్న ఆ2గమంతంమాసగ్ 0 

| | | | | 
సృజవర్పసా ౩3 వసుర్వసుపతిర్షిక ౫ స్యన్నేవిభావసుః। స్యామ తే సుముతా 

జా —_ ర —_ యా 

) | | | | 
వపి! ర త్వామగ్నో వసుపతిం వసూనామభ్మి పమ నై! 

.. ౧ సోమయాగమందున్నట్టి యా యా శశ్ర్రమునందాసోమమిం దని సంతో 
వపెప్రైను.  సమానులగు యజమానులలో నేర్ప రులును, (పుతస్థానయులునగు) 

యజమానులు (పితృస్థానీయుడగు) నిందుని పుత్రులు తండినివలెనాయా యాగ 

చేశమందు రక్షించుట కె బిలుచుచున్నారు. యేకారణముచే (నాహ్వానింప బడిన 

యిర్యద్రుడు శత్రువ్రలవిషయమై) బాధచేయువాడో ! ౨ కీ యన్నీ ! (యాగపదే 
శమునందు) రాశసులకు నాశకుండవును (శరీరమునందలి) ఆంతరరోగమునకు నాశకు 
శవ్చనగు | నీబలముకో' మమ్ము గలుపుము, - శేజస్సుచే విశేషముగం _బకాశించు 



౧6౨ (అం, (పర. ఆంధ వేదములు. అను ౪౬, పం 3.7] 

చున్నావు. శేషము పూర్వము కము 3 ఓ యగ్నీ ! యేకారణమువలన (నీవ్రులోక 
ములను) నివసింపం జేయువాడన్ర, ధనస్వామివి “తేజస్సు ధనముగాంగలవాడన్హ నగు 
చుంటివో (ఆ 'హతువువలన) మేముకూడ సీయను గహ బున్ధియందుండిన వారలము: 

“కాగలము! ర దీనియర్లము వ పంచాళత్తులో (వాయబడును. 

పంచాళత్తు 5, 

= ఖా 
లా. 

లా. 

| | | | 5 : ౧౮౭. అధ్వ లేషరాజన్ త్యయావాజంవాజయంతో జయమాభిష్యూను పృత్సు.! 

| | | | | | : తీర్శర్రా ఫ్రినామ్! 3 'త్వ్యామ్నే వాజసాతమం వి వావర విసుముతమ్! సనోశా oo న _ ఉం 6 : 

| | mr స్వసుపర్యమ్! ౩ అయంనో అగ్నిర్వరివ కృణోతయం మృధఃపురవఏతు : 
| | | | / (పభిన్షన। అయగ్ ౦శ|తూల్హయతు జ ర పాణో2ఇయంవాజంజయతు. వాజ వ న ా 0౮౭ __ యా +] 

శ్ స | | | | : సాతి ఆ అగ్ని నా౭గ్నిజసమిధ్య లె కవిరృవాపతిర్యు వా! హవ్యవాజ్ జుహ్వాస్యః 

_ | | | | | | ౫ త్వగ్ ంవ్యూగ్నే అగ్నినా వ్మివోవ్మివేణస న ఎతా। సఖాసఖ్యాసమిధ్య సే! . 
| | | 

౬ ఉద్నాశు చయ స్తవ విజ్యోతిపా॥ 
ఆ న న్ 

| 
౧ ఓ ప్రకాశించుచున్న యన్నీ ! యాగములందు ధనములలో (నున్న) . 

(శెష్టధనములకుం (ఆభువగునిన్ను అధికముగ సంతోష పెట్టుచున్నాను. అన్నమును | 
గోరుచున్న (మేము. నీయనుగవామునే) నన్నమును జయించుచున్నారము. వికోశథ్గ్లు 
లగు మన్తుజుబయుక్క. సేనలనుడిరస్క_రించుటకు సమర్గులముకాగ లము, ౨. ఓ-యన్నీ ! : 
అతిశయము సన్నమునిచ్చునట్రియు, సో(తముల చే బూగ్గుగా సో తము జేయయబథు | చున్న నిన్ను యజమానులభివృద్ధిని పొందించుచున్నారు. అణువంటినీవు మాకుముంచి ! సామర్థ్యమ్సునిమ్ము. 3 ఈయన్ని మాకంబరిచర్యం జేయునట్టీ భృత్య సముదాయమును | 
సంపాదించుగాక క ఢకుగన్ని శ తువులను (బద్దలు చేయుచున్న వాడె (మాక 
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[అ౧. (పర, కృష్తయజ చ్వేదము. అనుర౬. పం ౩.) ౧౮౩ 

యదుటంబోన్సగాక. ఈ యగ్ని కొటుచున్నవా డె శత్రువులను జయించుగాక, అన్న _ రి రా 

దాననిమి త్తేమె యితరుల యన్నమును జయించుగాక. ల విదాషంసుఃడును, గృహ 

ములకుస్వామియు, యువకుండును ( చేవతలకాఅకు) హాపిస్పునుం జొందించునాడును 

నాలుక ముఖముగా గలవాడునగు .(పూర్వమునందున్న), నగ్ని (పిమ్మటనుం చబడిన) 

అగ్ని చే బాగుగా బజ్వలించుచున్నాడు, ౫ న్సీ పూర్వాన్నీ వమ్ము నుంచబడినయగ్ని 

చేంచాగుగాం బుకాశించుచున్నా వు. అటువంట నీవు సన్మార్షమందున్న _ాహ్మృణ 

జూతిచే _బాహ్మాణుండవ్ర, చ్నహితునిచే చశ్నేహితుడన్ర నీసచున్నాన్రు. ౬ “దన్న” 

అను మంత్రము “త్వమగ్నే రు దః” అను యనువాకమునందును, “వద్యోతిపా” 

అను మంత్రము “కృణుప్వుపా జః” అను యనువాకమునందును, వాఖ్యాతములు 

వ్తట్లు _పథమాస్ట్రతమునం జతుర్ల పపాఠము సమా _స్తము, 

—* () 



పం చమప్ర)పాఠకము. 

ఉరీ 

శ 

అనునాకము ౧ 

| | | 
౧౪౮. దేవాసురాణసంయతాా ఆస చె దే వావిజయముపయనోzగ్నా వామంవసుసం 

చా అను వాలాను 
దాలు చాన 

| | | | 
న్యదధ తేదమునో భవిష్యతి యదినోజేవ్య నీతి తదగ్నిర్న కీకామయత తేనా 

ఉవానిజశో /. 
పాశ్రామ తృద్దెవా విజిత్యావరుగుత్చేమానా అన్వాయ_న్తదస్య సహసా2దిత్ప 

| | | 
నృసో౭రొదీద్యదరో ది త్త్మదు[దస్వ రుుదత్వం యద, శ్యోలీయతతల్ | 

౧ ేవతలు, రాతసులు యుద్చసన్నద్దు_లర. జయమునుబొందిన ఊూబేవతలు 
(ఆయసురులనుండి యపవహారించిన) (ౌన్షమగు ధనమును (ఇకముందు) మనలను 
రావునులు జయించినచో నీధనముల నీకుపయోగించునని (తలంచి) యగ్నియం 
దుంచిరి. అగ్ని దేవ్రండాధనముగో జెను, ఆధనముతోం గూడపరుగిజెను.  చేవళలు 
(భాగ్యవళముచే రాక్షసులను) జయించి యా ధనము నడ్డగించుటకుం సోజికకలవా 
ఇరయగ్నికి వెనుకనుండి యా ధనమును బలాత్కా.రముగా (గ్రహించుటకిచ్చయించిరి, “ 
ఆ యగ్నియడ్చెను. వకారణముచే నేడ్చెనో ! | అ హేతువువలన ఆ రోదనమునుండి 
రుృుదుండు పుకును, (ఇచటం (బసంగవశమువలన రుృుదళ బ పవృ తికి. గారణము ది వి చేప్పంబడినది.) సే తసమిోపమునుండి యేబిందువుభూమియందుంబజెనో ఆకన్నీ టి 
వీందువ్రుర జత (నెండి) రూపమగు ధనమయినది, కన్నీటినుండిపుటుట చే నావెండి ఆ నే 
యను ధనము ధనము దఠత్నీణకు. దగినదికాదు. కన్నీ టినుండిపుట్రిన యా నెండినిఎవండు ' 
యజ మున వ కము ౦దు డానమువేయునో ! అతనిగ్భహమునందు సంవత్పరమునకం కొం. 
బూర్వమునం బేరోడన నిమి త్తముకలుగుచున్నది, కావున యజమునందు వెండిని జా - 

:3 
వ 

దానముే ల మ్ 
స్ 

ముసయరాదు. ౪ ముదటగొప్ప భాగముతోం గూడుక్రానిన వాడనగుదున్ను.. 
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- ౯ hile p ఫ్. . (ప ౫ కృహ్ణ య జు శేదము. అను ౧.” వరమో]. "ర 

పంవానతు -, . un స 
వాం =. సల - హో 

. లా శ గ 
= 

|” జ 
౧ రజతగ్ం హిరణ్యను భవ త్రేస్నా ద జతెగ్ ౦ హిరణ్యమదక్తి, ణి మ(తుజగ్ల 

. Wy. | 

| 9 (| « హా యోబర్థి ప. దదాళిపురాz స్వ సంనత్సేరాన్ష్య హీరుద న్ని ని తస్మాద్బర్హి మి 

శ్ 

| 
నదయ౯౦ ౨ సో7గ్నిర (ఆనీ ద్భాన్యసాన్యఫీవ ఇదవితి పృనరా భయంతో 

"కేవలమిత్యబువన్నృధ్న వ్యోలుస ఇత్య బ్రపీద్యో ను ద్దేవ త్యమన్ని మాదధాతా 

ఇతి ౨ తంపూపూ2న త్ర తేన! 

౧ మొదట గొప్పభాగముతోం గూడుకొనిన వాడనగువును. వీమ్మట 
గలనని యా యన్నికి జెప్పెను. ఆచదేనతలు నీకీళునరాభే 

“రము (పునరాభేయము = హవిస్సు భాగమని (ఇచ్చిరి) దానిచే సంతోవీంచిన nm 

SPREE Te Te TE SET eT ERP 07 TY 

Nn. 

eh 4 
చ లీ 

3 WA. మగ్గి యెగా వాక్యమును పలిశెను. ఎవడు నేను దేవతగాగల హవిస్సు చేనీ నన్ను 
హార్చి పునరాధానమువేయునో, వాడుసమృద్ధిమంతుడుగదా ! యని (పునరాధా 

ఒబామా IME నారా 

ము = కర విశేషము. పున రాభేయము = హావిర్వ శేషము.) 3 ఆయగ్నిని నూర్యుం 

“పునరాధానము చేన సను. దానిచే సూర్యుండు సళురూపసవ్భుద్రినింబొం బెను కావున 

గోవులు సూర్య దేవతాకములని చెప్పబడుచున్నవి. ఆ యన్నిని (బజాపతి పునరా 
; నమాచే? సెను. దానివే, (జాపతిపళువూపసమృద్దిని బొందెను. -కాన్రునబశువులు 
పజాపతి దేవ తాకములనీ చప్పుబడుచున్న వి. ఆ యన్నిని మునువ్రు పునరాథానము 

సెను, దానిచే సం స కానసమృద్ధినిం బొండాను. కావున? (బజలు * 'మనుసంబంధుల” 
ఇప్పయుడ మున్నా రు. ఆయన్నిని (బవ్మాబేవ్రండు పునరాధానము వేసెను. దానిచే 
[హొ సం తానరూ ప్ల 
| సమగు సమృద్ధిని, బాం చెను. బఫ్యానవక్పతాభిమా యగు 

> కా జ్ 

f వునం (బజలు, పళునలు, సంనతృురముననుసఏంఛి ౨1౧50 గానా న్న 



౧౮౬ [అ ౧వ ౫ అ ౦ (ధ్ర వేదములు. అను ౧. పం 3.} 

పంచాళత్తు య >» 

| | | | 
౧౫౦. పూషాz=౭ర్ల్నో త్రస్మా త్పౌప్టాఃసకవ ఉచ్య న్తేతంత్వష్టాz ధ శ్ర కేనత్వేష్టాz27 

| ం | | | 
ర్ల తస్మా త్ర్వాష్టా పళవడచ్య న్తేతం మనురా2ధ త్రో తేన మనురార్హ్నో త్తే 

| | |. | 
స్మాన్మానవ్యక (పజాడచ్యన్తేతం ధాతా2ధ త్త తేన ధా తా౭ఒ౭ర్ట్నత్సంవత్స 

| 
రో వై ఛాతాతస్మాత్సం వక్చేరం ప్రజాఃపళవ '2ను (పేజా యస్తే ౨ యవవం 

పునరా ఛేయస్యర్టిం వేద! 

౧ ఈవా క్యార్ధము. వెనుకటి రెండవపంచాశొత్తులోని మూడవ వాకమునం 
దు(వాయబడినది, 2 వవడీవిధముగాం బునరాధేయముయొకు. సమృద్ధిని తెలిసి 
ఫొానున్నో (వాడును) సమృద్ధినాందును. 

సంచాశతు ర 

౧౧. బుధొస్నీ త్యేవ ౧ యోఒు నవం బన్గుతాం వెద బన్టుమాన్ఫవతి ౫ భగ 

ధేయంవా అన్ని రాహిత ఇచ్చమానః (పజాంపళూన్యజమాన స్యోపదో(దా 

పొ ద్వాస్య పున రాదధీత ఛాగభేయనై వె నగ్0 సమర్థయత్యథో శాని 

రేవా] సె బెస్టా 5 పునర్వసో రాదధీ లేలే కైైపునరాభేయస్య నత త్రం 

యత్తునర్వసూ స్వాయామే వైనం చేవ తాయామాధాయ (బ్రవ్మావర్చసి 
న్న 

భవతి రో దక రాదధాత్యయాతయా మత్వాయ ౫ దర ఖా దథాత్యద్భ్య 



[ఆ ౧. (పగి కృష్ణ యజుర్వేదము, అను గా, పం ఈ.] ౧౦౭ 

| | | 
వవై నమోవథిభ్యో2వరుధ్యా2 2ధ త్తే ఆ పజ్బక పాలః పురోడాశోభవతి పా 

ణు! నాననా 

. వాబుతవబుతుభ్య వవై నమవరుధ్యా22ధ త్తే! 

౧ ఎవండివిధముగ నగ్ని యొక్క బంధుత్వమునుం దెలిసికానునో, వాండుబంధు 

వులు కలవాడగును. ౨ (మొదటి యూాధానము చే) సంపాడింపబడినయగ్ని యధిక 

భాగమును. గోరుచున్నవాం డె యజమానునియొక్క- సంతానమును, పశువులను? 
బీడించెను. మొదటియగ్నినుద్వాసనవేస్తి నూతనాగ్నిని మజల నాధానముంజేసినవో 
దనఫాగముచేత నే (యజమానుండీ యగ్నిని సంతో షపెట్టుచున్నాండు. మజియు 
నీయజమానునకు నీయుష దవము యొక్క_ శాంతియునగుచున్నది. 3 పునర్వసు నక్ష 
(తమేదికలదో ! యిదియీ పునరాభేయమునకు (విహితమైన) నక్షత్రము (కాలము.) 

(ఈ పునరాధేయమునకు) స్వకీయమైన నక్ష(తౌత్మక చేవతయందీ యగ్ని నాధానము 
చేసి (యజమానుండు) (బహ్మవర్చస్సు కలవాండగుచున్నాడు. (పునర్వసునత్ష (తము 

నందగ్నిని పునరాభేయము చేయవలయుననియు నీనక్ష[ తము స్వయ చేవతయనియు, 

భావము.) ర సారముకలిగియుండుట్నకె (ఈయగ్నిని) దర్భలచే నాధానము చేయ 

వలయును. ౫ అగ్నిని దర్భలచే నాధానము చేయవలయును. (అట్టు చేసినచోదర్భ 

లకు. గారణమగు) నుదకములవలన నోవధులవలనను, ఈ యగ్నినిం బొంది (యజ 

వమానుండు) 'అధానము చేసినవాండగుచున్నాండు. ౬ (ఈ కర యందు ఐదుక పాలము 

లందు సంస్కృతీమైన పురోడాశముండవలయును. బుతువు లెదు. (కావున) బుతు 

వులవలన నీయగ్నినిం బూందియాధానము. జేసిన వాండగుచున్నాడు (హేమ న్త ధరిర 

బుతును లనొకటిగా వివక్షంబేనీ యిచట నై దు బుతువులని చెప్పబడినది.) 

(పథమాను వాకము సమా పము, 



౧ర౮౮ [అ ౧ (ప ౫ 'ఆం|ధ వేదములు. అను ౨ పం ౨.) 

అనువాకము ౨. 

| | | | | 

౧౫౨. పరావావహయ జం పళూన్వపతియో2గ్ని ముద్యాసయ లె పఖ్బకపాలఃపురో 

| | | | [1 
డాశ్ భవతి పాజ్నా-యజ్ఞః వాద్నౌక్క-ప శవోయడద్డి మేవ పళూనవరున్దే ౨ విర 

| | | 
హోవా సమ దేవానాం యో-2న్ని ముద్వాసయ తే నవానితస్య _బాహ్మణా 

| |. 
బుతాయవ౫ పురా౭న్న ముక్షన్నజ్యోయాజ్యా రు వాక్యాభవ _నిపాజార్యయుః 

| 
పా జ్క-+ పురుషో దేవా నేవవీరం నిరవదాయాగ్నిం పునరా) 

౧ ఎవడగ్ని నుద్వాసనము చేయునో ! ఈతండు యజ్ఞమును, పశువులనునరిం 

పంజేయును. పురోడాశము అయిదు క పాలములందు సం స్కరించం బడినదగుచున్నది. 

భాసాడిహవిస్సుల చే నిహ్పన్న మగు యజ్ఞము పా జాము. (ప జ ఛ న్షస్సు పథున్ర" హేతు 

వగుటవలన) పశువ్రులుపా జ్యణవుములు, య మును, పళువ్రలకుఅవరోధము చేనినవాండ షా 
గంచున్నాండు _(కాదాాననము = ఎ తీవేయుట, ధానములు = ధాన్యవిశేవములు, 

వా జ్యము = పం క్రిచ్చంద స్పంబధి, "అవరోధము = అడ్తగంచుట్స 9 చేనతలలోనన్ని 

ఏరుఃడు.) ఎవడు దేవతలలోన నుదా్యాసనముచేయునో, ఈతడు ఏరవాత్వ చేసిన 

వాండగుచున్నాడు. సల్యేమును గోజుచున్న (బౌహ్మణులు పూర్వమిాపీరవాత్య జేసిన 

యజమానుని. యన్నమును భోజనము చేయలేదు. పంక్తి కృీచ్చందస్సుకల “అగ్నిత్తవు 
ద్యాశ్వమి” త్యాది నాలుగు బుక్కులు యాజ్యాను వాక్ళలగ్లుచున్న వి. యజ్ఞము 

శశకళ. * 

పాం కము. పురుషుండు పాం కండు, దేవతలలో నేపిరుడగున్హన్ని ని (విడచ్చిపెట్టుటవల్లన 
వచ్చినదోషమునుండి) వేరుచేసి పునరాధానముం జేయవలయ్హను._ 

. పంవాళతు _9 

| | | ౧౫౩. ధల ౧ శతాక్షురాభవంతి శతాయుఃపురువ॥ శ లెందియ ఆయు 
tm > జ త 

“in జాన 

జ నా dn. | 
స్యేవేం[దియే (పతితిష్టతి ౨ యద్వాలఅగ్ని రాహితో నర్వ తే జ్యాయో 

| 
"| 
+ 
శే శ 

rr ee eT 

జ అదుపు నంతయు రో, జల 



(1౨౧. (పూ. కృష్టయ జు శ్వేదము, అను9. పం ౨.] ౧౮౯ 

| | | | భాగభేయం నికామయవూానోయ దాగ్నేయగ్౦ సర్వంభవతి _ఎవాస్య 

| | 1 | | రః ౩5 సంవావతస్నగ్న హే కష్నాజతే ఆయూ ముడానయ తేన అ గు స నగల వా ఎ E 2గ్ని kg స్ | 

| 

ం 
ఛవంతివాచో విధ్భ త్య యజమానస్యాపరాభావాయ 1 

౧ “ఆగ్నెతమద్య” ఇత్యాదులు నాలుగు బుకు,లు (౧౦౦) నూరుఅక్షుర 
ములు కేలవగుచున్నవి. పురుషుడు నూరువత్సరములాయువు కేల వా(డును, (పదియిం 

క 

(దియములు నూరునాకులందు సంచరించుట చె నూరుఇం[దియములు కలవాండ్నునె 

(ళన) యాయువు నందును, ఇం(దియములందును. (_పతిస్టైవన్తుండ ((పసిద్ధుండు గు 
చున్నాడు, ౨ గొప్పభాగ్యుమును (ఆఅదృష్టమును) గోరుచున్నవాం ,డెనను యజమా 
నుండు అగ్నిరహితుండెనచో సమృద్ధిమన్తుడ భాగ్యవన్తుండ) గుట లేదు. అగ్ని సంబం 
థియగు సర్వసంపత్తును ఏదికలదో 1 ఇదియే యీాయజవమానునకు సమృద్ధి. ౩ ఎవడు 
అగ్నినుద్వాసనము చేయుచున్నాడో ! వీనియొక్క- చాక్కుగృవాము నందున్న క్రీ 
శూ దులవాక్కు-లతోం) గలినీకానుచున్నది. ' (వారివాకు, తోసమానమగుచున్నదని 
తా ఆవాకు,-ననుసరించి యజమానుడు ఇతర వెలతణ్యయాపమగు నుత్క-ర్థ లేకపో 
వుటచే)  తిరస్కృతుండగుచున్నాండు (“సమిధో ఆగ్నిఆజ్యస్యవ్యన్తు” ఇత్యాది 
(పయూజమం[తములందున్న సంబుభ్యో. నమగు నగ్నిశబ్బమునాకు( బూర్యమునం దున్న 

సంబుద్ధి, సప్తమ, తృతీయా, ద్వితీయా, విభ క్యంతములగు నగ్నిశ్రబ్బముల నీవిధము 
గా (గ ర్మ కాలమునందుం) (బయోగించినవో నీవిభ కుల చేం బునరాధేయమునకగ్నా్యా 

ధేయమునకంటు వెలక్షణ్యముకలుగగా యజమానుండు విలక్షణుడగునుకావ్రన 
నీయజమాూానుని యొక్క_వాక్కు- శుద్ధమయినదగుచుండగా6 బరాభవము శాంతవుగు 
చున్వది=. అని తా, (విభ క్రిపయోగము - (౧) అగ్నో౭న్నే, (౨) అగ్నావన్నే (3) 
అశ్నినాz న్నే: (ర) అగ్నిమన్నే అని (పయాజమర్మతములందున్న ది! 



౧౫౦ [౪ ౧. ప౫ి ఆం [(ధ చేద ములు. అను ౦. పం 3] 

సమిదోZzాzగ్న?z ఆజ్యస్యవియన్లు ౧. 

తమూన పాదగ్నా నగ్న ఆజ్యస్య వెతు హౌం 

బ్రడోఅగ్నినాzగ్న ఆజ్యస్య్థవియన్తు 3. 
సంచే బర్తి రగ్నిమగ్న ఆజ్యస్య నెతు ర. 

ఇటు విభ క్ష్షపయోగమని యెబజబుంగవలయును, 

పంచాశత్తు 5, 

| | | | 
యర, ౧ విభ_క్టింకరోతి ([బహ్మావతేదక ౨ రుసాగ్ంళు యజతియథావామం వసు 

| | | 
వివిదానోగువాతి తాద్భ లవ తద 5 గ్నంతిస్విస్టకృతం సరాహయథావా 

| | | | | 
మంవసువివిదానః (ప్రకాశం జిగమివతితాద్భృగేవత క ద్విభ కిమంకా[ ప 

| | | | 
యాచేన వవట్కారొ త్యాయ తనా దేవనై తి ౫ యజమానోవె పురోడాశ। 

| | | i | | 
పథవవ తే అహుతీ యదభితః పురోడాళ మేతే ఆహాత్రీ॥ 

౧ (ఎవండీపూర్యో క విధముగ) విభ కివిధానమును ననుషీంచుచున్నా (డో 
( ఆతడగ్నా్యాధేయమువలన ) నా పునశాధేయమును దృథము?గ చేయుచు 
న్నాడు ౨ మం|తోచ్చారణధ్యని మెల్ల గానుండునట్లుగా యాగము చేయ 
వలయును. లోకమునం బేవిధముగ పురుమఃడు (శేస్టమెన ధనమును పొండి 
నవాఃడై దాచుకొనుచున్నా(డో ఈమందమయిన మం(త్రోచ్చారణముకూడ 
నటు వంటి బే, ( యు ఫలమును జా(గతగా దాచుకొనిన వాండగుచున్నాండు; ) 
5 స్విష్టకృదగ్నినింగూర్చి ( మంత్రోచ్చారణమును ) బిగ్గరగాం 'జేయవలయును, 
(ేస్టమయిన ధనమునుబొం దిన పురుషుండేవిధముగ c (బ్రసిద్ధిపొందవలయునని. 

కోరు ధాని . శా! చున్నాడో, ఈయుచ్చధ్యని నూడనట్లిడియే ((పసిద్ధికలవాండగుచున్నా డని తా!) 
చ 



[అ ౧.పు౫, కృష్ణ్ట్ణయజు ర్వేదము. అను ౨. పం ౪7] ౧౫౧ 

ర పూర్యో కవిభ కి _పకారమునుః జెప్పీ (పయాజమం(త్రము చేత వహటాా-రపూర్వ 

కముగ యాగముచేయవలయును. ఇట్ల'చెసీనవో బూరో్టక యజమానుడు) 

_స్వగృహమునుండి తొలగిపోవుట లేదు. ౫ యజమానుండేపురోడాశము. (యజమా 
నునివల (పధానమని తా) -ఈ పశువు లేయాహూుుతులు, పురోడాశమునంతట నాహు 

తులను హోమముచేసినవో (నగ్ని) పశువుల చే యజమానునే యంతటను |గహీంచు 

చున్నాడు, 

పంవానతు ౯. 

| 
౧౫౫. జుఢహూాకియజమాన మేవోభయతః పశుభిఃపరిగృహ్హాతి ౧ కృతయజుః 

| | | | | 
సంభృతసంభార ఇ త్యాహుర్న సంభృ త్యాః సంభారానయజుగ క_ర్తవ్యమిత్య 

" | | | | 

> థోఖలుసంభృత్యా వనసంభారాః కర్తవ్యం యజుర్యజ జ్లస్యస మృ ధ్ధ్యే 

| | 

3౩ పునర్నిహ్క్మృతో రథోదతీ ణా పునరుత్సూ స్రితం వాసః పునరుత్స హ్లో2న 

—— 0 

| | | | | 
డ్వాన్పునరా భేయస్య సమృ ర స పతే అగ్నేసమిథః సస జిహ్వా ఇత్య 

| | | | 
గ్నిహో త్రం జారాలీయ( త్ర యే /వాస్యన్య రక్తం తతేః| 

౧ “భూమిర్భూమ్నా” ఇత్యాది మంత్రేసముదాయము సంపాదింపంబడేన 

“సంభారముకలదని విజ్ఞాలుచెప్పుచున్నారు. (సంభారములు = స ప్రవ్యూద్వి శేషములు) 

'పథమాధానమునందు సంభారములు సంపాదింపంబడుటవలనను, మం[తసముదాయ 
ముచ్చరింపబడటవలనను (ఈక ర్మయందు గూడ) సంభారములు సం పాదింపనవసర 

ము లేదు. మం(త్రసముదా యోచ్చారణము చేయ నవసరము లేదు. (అనిపూర్పపక్షుము) 

౨ పూరో్ట_కసంభారములు సంపాడింపవలయును. మం్యతసముదాయ ముచ్చరింప 

వలయును. (ఇట్లుచేయుట) యజ్ఞముయొక్క- సమృద్ధికొణికు అగుచున్నది. అధ్ “శబ 

పూర్వపతు,మును, బోగొట్టున దె . ఇదిసిద్దాంతము.) 3 పువరాభేయము యొక్క-సమృ 



౧౫౨. [అ ౧. |ప౫ ఆం|ధవేదములు. అను ౨. పం ౫. 

గ్గకొజకు మొదటభగ్నమయి తరువాత దృఢముజేయబడినరథము (ఈకర కందు 
దక్షిణ (మజియు) ముదటచినిగిపోయి మఅలకుట్ట బడిన వ్యస్రుము దక్షిణ. (ఇ) 

మొదటదుర్భలముగానుండి పిమ్మట. సోమణముచే నకి కవన నమయిన యెద్దుదక్షీణ, ' 

రీ “స ప్తతేల్నో” ఇత్యాది మంత్రముచే నగ్నిహకో | త్రము నుకేశిం చిహళోమము 
చేయవలయును. (ఈ “న ప్తతే” అను మంత్రము. అం [ప అనుకి పం లో 
వ్యాఖ్యానము చేయబడును.) (ఇట్టువోమము చేసినచో) నీప్రునరాభేయ చేవతయగు 
నగ్నియొక్క యంగ మే యే పబేశమునందు మబువంబడినదో ; ఆ పదేశమునుండి 
యంగసహితమణగు నగ్ని నే (యజమానుడు) 'సంవాదించినవాండగుచు న్నాండు. 

పంచాశత్తు సా 

| ం | | f ౧౫౬. వవై నమవరునే ౧ వీరహావావహదేనానాంయోా?zగ్ని ముద్యాసయే తస్యవ 
వ. p వ —_ యా వ — జా 

| | 
రుణ ఏవర్గయాదాగ్ని వారుణ మేకాదళ కపాలమను నిర్వ వెద్యంచై వహాస్తి 

| | | } | 
- J ర్ | క యశ్వాస్యార్ల యాతేభా గఛేయే న పీణాతి నా _ర్లినూర్భలతి యజమానః॥ 

౧ ఎవడు దేవతలలో నగ్ని నుడాగసనముచోయునో ; వీడు ఏరహాత్య చేసిన . 

వాండ (గుచున్నాడు.) వానికి వరుణుడు బుణగృహీతనువలెం వీడించువాండ (గుచు '. 
న్నా(డు.) కావుననాదోవము పోవుట కె) (ఆయజమానుండు) అన్నియు, వరుణుండు 

'దేవతగాంగల పదునొాకండు కపాలములందు సంస్కృతేమగు పురోడాశమును నిర్వాపః '- 

ముచేయవలయును. ఏయగ్నినిం జంపుచున్నాడో (ఉద్వాసనము చేయుచున్నాడో, స 

కని తా) వ్ వరుణుండు బుణగ్భహీతుని వలంబీడిం: చుచున్నాడో, వారిద్దరిని బురో = 

కాశోభాగముచే యజమానుడు సంతోష పెటుచున్నాడు. బాధను బొందుటశేమ,. 
౬ 

ద్వితీయానువాకము సమా సము, 

hs 
శానా త్ 



వ్ల 
స ప గె, కరు పషయజు చేందము. అను 32. పం ౧.1 ౧౫౩ 

, అనువాకము 2, 

| | | | | | 
య 9 చామ 

nye భూమిగ్భూమ్నా ద్యార్వరిణా2 న్వరిక్షం మహి త్వా! ఆపనేశే దేవ్యది తె౭గ్ని 
| 

వున్నాదమన్నా ద్యాయా22ద భే ౨ ఆz7మంగా౫ పృశ్న్ర్మకమిద సనా 
(0 | | | | | | తేరంపునః। పీతరంచ (పయన్తుఎవః। 3 (తగ్ ౦ళద్ధాము ఏరాజతివా క్పతజాయ న్; _ జ. జ్. pa _ _ై _ ఇ 

| | | | | శ్రి శ్రియే। (ప్యత్యస్యవహద్యుభిః రో అస్య ాణాదపానత్య న్తశ్చర తివో 

| ' | | 
చనా! వ్యఖ్యన్నృహవప.:ఃసువః। ఫి యళత్యా॥ 

౧ లీ గ్వార్గపత్య ప దేశమా | నీవ్ర బాహుళ్యము చే భూలోకస్వరూపమగు 
మన్నాను. శ్వేవ్షత్వముచే స్వర్రలోకస్వహాపమిసచు న్నాను. వహ తగముశచే న నరత 
గిక్రస్రర్రదూపమగు చున్నావు. పీ భూమి | గా రృపత్యప దేశహాపవముగు నో చేసీ ! 
: తొడయందన్నమును భుజించునట్ల గా గ్ల్షపత్యాగ్నిని (యజమానునకుం దినుటకు 

ఇ. ఎని బే ఇ ల జొ 
మోగ్యమగ్చు నన్నముసిక్దించుట కె నాధానముంబేయుచున్నాను. ౨ ఈగా స త్యాగ్ని 
కదిత్వరూపముచే) బోన్రునటిస( భావముకలడియుం చెల నిరంగుకోలదియు నె పృథివీ | రు ౧౧ " ఎ 
కాపమె?స తలినా|కోమించును, స్వర్షలోక స్వహాపమగు తండినినాప్పగాం బొంటెను. 
ఆదిత్యరూపమగు గా ర పత్యాగ్ని సంబంధమెన ముప్పది సంఖ్యగల (ముహూ ర యె ష్ | జా ని 

రాపవముగస) 'తెజస్సువిశేషముగాం (బ కాశించుచున్నది. రెండుగడియల కాలముహూ 
రము వెదికస్తుతివాక్కు- పక్షీ వలె (నాకాశమున సంచరించునాదిత్యు) నా(శ్రయించెను ల 
సగాషర్షపత్యాగ్నీ ) నిన్నుంగూర్చి యుద్వాస నమూపమెనయే (పతికూలకర్శమాచే" 
కేయబడినదో, (దానినినంతయు) విడచి జ్వాలారూపములగ కాంతులచే మావహావి- 
ను చేలతలయందుం బొందించుము. (ఉద్వాసన = తీసిపారవేయుట) ర ఈయాది 

చన్ద్ర ద్వపియుచ్చ్యాసతుల్యమగు (బొణమునుండి నీశ్వా సతుల్య మెన య_ సమయము 

ఐోండుచున్న ౫ (ద్యావాభాముల మఫ్యయందుసంచరించుచున్నది. గొప్పమండ 
20 



యర (అ౧ప్ర౫ ఆ౦(ధ వేదములు. అను 3, పం _౨ |] 

లమునందున్న యాదిత్యుండు (యజమానుల కొజకు) స్వర్షమును(బకాశింపంజేసెను, 

A దీనియర్గముతరువాయి వాక్యమున [(వాయబడును. 

జీల 
oI 

పంచాథశను ఆ, 
అవాలని 

. | | ID గ్. 
౧౫౭, (క్రుద్ధుపరోవప మన్యు నాయదవ ర్యా! నుకల్పమగ్నో త్ర _త్తీవపునస్వోద్దీపయా 

| | } 

మని! ౨ య శ్రైమన్యు త్రో ప్తస్య సృథి ను దధ్వ న అదిశ్యావి శ్వేత దేవా 

| | | | 

వసవళ్చ సమౌాభరన్। 3 మనోజ్యోతిష్టువతా మాజ్యం విచ్చిన్నం య ఫం. 

సమిమందధాతు। బృహస్పతి స్తనుతామిమంనో విక్వేదేవా ఇహామాదయ 

నామ్! ర స పే అగ్నో సమిధః స ప్తజిహ్వోఃస ప్ప! 

౧ ఓ దక్నీణాగ్టీ ! యేకారణమున కోపముచే నిన్ను యుద్వాసనముం జేసితి 
నో, యేదార్మిద్య దోపముచే నుద్వాసనము చేసితినో, ఓ యగ్నీ ! అదయంతయ్యు . 
నీయన్ను గవామువలన బాగుగా జేయంబడీనదగుగాక. నిన్ను. (బకాశింపంజేయుదుము. 
౨ ఓ యాహవసీయాన్నీ ! నాకోపముచే నుదార్టసనముం చేయంబడిన నీయే తేజస్సు 
భూమినిం (బ వేళించి నశీంపంజేయంబడినదో, ఆ తేజస్సు నాదిత్యులు, విశ్వే దేవతలు, 

వసువులు తీసికొందురుగాక. ౩ (ఉద్వాసనాపరాధ పరిహారముకోజకు) కొనియాడ 
దగిన యగ్నియొక్క- జ్యోతిస్సు ఆజ్యమాపవావిస్సును. ేవించుగాక. విచ్భిన్న మైన 
నీ యజ్ఞమును సంధొనముం జేయుగాక. బృహస్పతి యీాయజమును వి స్తిర్రముం జేయు. 
గార్, సర్వదేవతలీకర్శ యందు: దృప్సి విక లవారగుదురుగాక, ర వీనియర్థము తరువాయి. 

బా క్యముత జేక్చి వాయంబడును, 



[ల౧(ప్కి కృష్ణ యజ ర్వదము, అను ౩. పం 3] ౧౫౫ 

పంచాశత్తు ఏ 

| | | | | ౬ 

౧౫౮. బుషయఃసప్తధామ (ప్రీయాణి స పహో తాః స్తధాత్వాయ జ న్తిసప్తయో 

| | | | | 
అడ ఆ ఆర్య అసు ఆ అష సీరాపృణస్వాఘ్ళు తేన 3 పునరూర్థానివ ర్తస్వ పునరగ్న ఇపా22యుపా పున 

| | | | | 
ర్నఃపాహివిశ్వతః ౩ సహారయ్యానివ ర్హసాగ్నోపి న్యసధారయా విశ్ళప్సి్న 

| | | | | 
యావిశ్ళతస్సరి ర లేకణన లేకః సులేకస్తేన ఆదిత్యా ఆజ్యంజుపాణా వియ 

నాని 

| | | | | 
నుశేతః సీతః సుశేతస్తేన ఆదిత్యా ఆజ్యం జుపూణావియన్తు వివస్వాగ్ ౦ 

| | 
అదితిశ్రవజూతిన్తేన ఆదిత్యా ఆజ్వంజుపాశణావియను॥ 

౧ ఓ యన్నీ ! సమిధలుస ప్త (౭) సంఖ్యకలవి. (అశ్వగ్ల, ఉదుమ్బర, పలాశ 
శఛశమి, వికంకత, అశనిహత, పుష్కరవ రృములనునవి.)  జ్వాలారూపములగు (క్రాపి- 

కరాళ, మనోజవ, సులోహీత, సుధూ(మవర్గ, స్ఫులింగినీ, విశ్వరుచి యను) నాలుక 

లుస_ప్ప (2) సంఖ్యకలవి. (సమిధలను సంపాదించుటకొ అకు) మంత్రములు సప్తసంధ్యు 

కలవి. [పీయములగు స్థానములు. స్ప్తసంఖ్యకలవి. (ఆవావనీయ, గార్హపత్య, దళ్ని 

కొన్ని సభ్య, అవసథ్య, |ప్రాజహిత, అగ్నీధయములు) సోమయాగమునందగ్ని ని 

ధరించునవని తా.) పహకోత మొదలగు (హోత, (పథ సు (బావా ణా చ్చంసి, పోతు 

చేష్ట, ఆగ్నీధ, అచ్భావాకులనువారు) వవట్క- ర్తలేజ్షురు. నిన్ను యజమాను లేడు 

విధములుగా యాగము చేయుచున్నారు, అగ్ని హోమ, అత్యగ్నిషోమ, ఊస్ట్యపోడశి 

.అతిరాత, అపోర్యామ, వాజవేయ అని యెడువిధములు ) అటువంటి నీన్ర ఏడు ఆహా 

వనీయాది) స్టానములనాజ్యము చెం బూరించుము. ౨ ఓ యన్నీ ! (నీవు నాచేనుడాఏ 

సనము చేయ(బడినవా(డ వెనను) పాలు మొదలగు రసములతోంగూడ (నిచ్చటకు) 

రమ్ము. అన్నముతోను, ఆయునుతోను, కూడవుజలరమ్ము. మాటిమాటికి జేయం 



౧౫౬ [అ ౧. |ప ౫% ఆ౦ (ధ వేదములు. అను ఈ పం ౧౫ 

బడిన సమసాపరాభములనుండి మమ్మూరవ్నీంచుము. 3 లీ యన్నీ | | ధనముతోంూకే 
రమ్ము. (పపంచమునకు జీవనాఛారముబిన వర్రధారచేం దృణధాన్యల తా వృశ్షవ మ 
లకు ,బెథభాగమునం దడుపుము. ర లేక- సలేక_ సులేక_ అను (పసిద్ధలం య 
యోదిత్యులు సతోపీ.౦చుచున్న వారె మాయాజ్యమును. [ దావుదురుగాక, "4 
స కేత- సుకేత- అను (పనీద్దులయిన యాదిత్యులు సంతోవి. వించుచున్నవా శ? 
మాయాజ్యమును, దావుదుపుగాక. వఏివస్వన్తుడు- అదితి దేవజూతి యను (హిస్షత 
యాూదిత్యులు సంతోమీంచు చుళ్గ చా మె మా మాజ్యమునుం (దావుదురు గాక, | 

ర్ల 

పాలీ 

ఇ |. ల న? . |. |. న. ay శ 

drape ites ARIS beh Ra AE Ae చయ న్య వతత్తుటుం oo RR న్ను పయన 

తృతీయానువాకము సమాప్తము. 

~! 
అనానను సజ —_—_—_ 

అను వాకము రి, 

ఖీ 

| | | | | OF +. భామిస్భూమ్నా దా్య్యార్వరిణ త్యాహా22శ్నిప్కెనెన మాధ త్త 9 సర్పావై వెజ్. 
Fy 

| | ! ' | ర్వనోzమన్య న్త సవతంక సర్టీ రః కాద్రవేయో మ న్యమపళ్య ర్తేత త్తత్రో వైశే 

జీర్తాస్త స్తనూరపా్నుత సర్పరాజ్ఞయా బుగ్భిర్హా ర ర పత్యమా దధాతి పున నర్నవ 

టలు చపముష సుయ పమామషయి కుటు 

మేన నమజరంకృత్వా౭౭ధ తేజ ధోవూత మేన 3 వృేశవీమన్నా ద్యంనో సాన 
మృత ఒకో నతేమ్ DB 

Mr ait ర ద 

“భామిర్భూమ్నా చ్యార్వరిణా? అను మం[తముచే నన్నముం బొందవలి 
యునను కోరిక చే గనే ఈయగ్నినాధానము చేయవలయును. 3 సర్పముల్లు . ముస! తనమున్గుబొందినవై (కముసలికనమెట్లుపోవునా 1) యని విచారించినవి. 



- oe RTE త్స క్లో 

[అ౧ (పగ కృప్తయజు రేదము. అను ర పం ౨] ౧౫౭ 

కస ,రీరుడను క(దూప్కుతు(డు “భామిహ్భామ్నా” బ్రిత్వాదిమంతేసము దాయమును 
(ముస లీతరమునుబోసొట్టు దానినిగాం జూచను, ఆనం త్రసామర్గ్య్యమువలన నాసర్చ్ప 
ములు ముసలీచర్మము విడనాడి నూతన చర్చ్శములను బొందినవో (కావున) సర్ప 
ములకు రాణియగు భూమియొక్క మంతములచే గార కృపత్యాగ్ని నాధానము 

. చేయవలయును. (భూమికి మంత్రము వేజ్జుగానున్న ది.) (ఇట్లుచేసినచో) మణుల 
నూతేనమగపనగ్నిని ముసలితనము లేని వానిగా శేనసికిమ దట బవ్మితవంతునిగాం జేసినట్ల 
"ఏను. ౩ దీనియర్గము తరువాయి వాక్యములో (వాయంబఒబడును, 

i 0 

పంవాళతు ౨ 
బాల 

| ॥ | | | ౧౬౯.౦. మ _న్హ]మపళ్య తతో వె తామన్నాద్యముపాన నుద్యత్పర్పర్తాక యా బుగ్ఫి 

నార కృమావధాళ్తున్నార్యన్యా వరుద్ధ్యా అభోఅస్యామేనై నం ప్రిలీష్టిత 

"జీవళాభిళేవ। 

౧ పృథివిని అన్నగసిద్ధిపొంద లేదు. (అప్పుడా) భూమి “భూమిర్ఫ్భూమ్నా లీ 
నీముంతస ముదాయమునుయావెను. దానివలన నాభూమిని అన్న సిద్ధిపొందినది. “దా 
విరూళ్ళమ్న్నా " అను భూమియొక్క. బుక్కు-ల చే యన్న సిద్ధియొక్క- లాభము కొకు 
గార పత్యాన్నిని నాధానముం జేసినచో అప్పుడు 'యీ యగ్నినీభూమియం చే (పతిపా 

 వంతునిగా నాభానము( జేసీనవాడగుచున్నా (డు, 9 “యరక్వ్వా[ క్రుద్ధః పరోవప 5) 

అనుమంత్రపాఠము- ఆయుద్వాసనము చేయుట ఈయన్నికొజకు నిగరణము చేయు 



Mo [అ౧. పగ ఆ౦(ధ వేదములు. అను ళీ. ల! 0౮ యా 

నం. 

చున్నదని చెప్పుచున్నది. (నిగరణము = కప్పిపుచ్చుట.) 3 “పున స్వోన్టీపయామసి” 

ఇత్యాదిమం[త పాళముచే (యజమౌానుండి) యగ్నినిం (బజ్వులింపం 'జేయుచున్నాండు | 

శ “య త్తేమన్యుపరో ప్త్రస్య” ఇత్యాదిమంత్రపాఠముచే నీయజమానుండు అది త్యాగి 

దేవతలచే నీయగ్నిని తేజోవన్తులిగాంజేయుచున్నా (డు, క 

పంచాళత్తు ౨. 

| | | | గ ౧౬౧. వనగ్ 0ంసంభరతి ౧ పశ స 
ర సంభ క మీ్వా తస యజ్ఞ శృిద్య తే యో2గ్నిము ద్వాసయ 

| | ,' | 

ేబ్బవాస్పతి వత్యర్చోపతిష్థ తే (బ్రస్మావై దేవానాం. బృవాన్నతిర్భ హ్మా లై వయ 

| |. . ఒకో 3 విశ్వెదేవా ఇదమాదయం తావి త్యాహసంత_.త్యె వయజ్వం 4 

షా 1 | | బేవేభ్యో2 నుదిశతి. ఈ సప్త తేఅన్నే సమిధ: సప జిప సః | 

౧ ఏ యజమానుండగ్న నుద్వాసనము చేయునొ! ; ఇతనియ్యు మువిచ్చిన్నమగు క్ట 
చున్నది. (సంపూ రమైనయ ఫ్ర్రఫలంమునుం బొంద నేరడని, అ) ౯ బృహస్పతి” శబము. : 
గలబు క్కు_చేనన్నిని సేవించవలయును యా అ E నీ సె * బృహస్పతి చేవతలకు[బవా + గావున). 
(కన్నా చేత నేయ జైమునవిచ్చిన్నముగం జేయుచున్నా (డు. 9 విచ్చి న్నంయజ్ఞమ్” | 

క్తిక్యాడి మంత్రేపాఠమునందలి “సందధాత్రు” అనుపదమువిచ్చి త్రి లేకుండుట శెయగ 
కు | తళ లాజ్ చా I న్నది. ౩ “విశ(దేవా” ఇత్యాది మం[తపాఠముచే (యజమానుడు) అవిచ్చి కి 

xk + 
Cal న్నా 



న ve 

లి 

తలలు ఇల్, శంభు యడ...) 

ల్ 

నమేవోర్థాచర య్య్యూచోభయతః పరిగృహ్లాత్యా 3 దిత్యావా అస్మా 

| | | (అ) | 
లోకా దముంలోక మాయం లే 2ముమ్మీల్లో కే వ్య అ్రమ్యంత వ్రమం'" 

| | |. అల 
సో _ ఆద్య త్య లోకంపునరభ్య వెత్యాగ్ని మాధాయై తాన్నమాన  జుహ స్త ఆస్న్న 

కొ | | | | | | వంతే సువర్షంలోక మాయన్యః పశఠాచీనం వునరాభేయా దగ్నమాదధీ 

తసవతాన్ హూోేమాంజుహు యాద్భ్యామేవాz? దిత్యాబుస్థ ర్మార్ను ఎ _ —_ —_ _ య 
| 

వంతామేవర్నోతి ॥ 
అలా అ (యి 

౧ “స పతిఅన్నే లది మంతీపాఠము చే సమితులు మొదలగు పదా 

ర్హములువండుగా ( చెప్పబడినవి.) ఏండుగానున్న పదార్థములగ్నికిం (బయమ్ము! లెనశ్లరీర 

ములు, (కావునయజమాను(డు) వాటినేబొందుచున్నాండు (అగ్ని కిస ప్తత్వసంఖ్య 

యిస్ట్రమని భావము.) ౨ “పునరూర్థాసవా” అనుమం[త్రపాఠముచే పురోడాశమంతే 
టునావుతులను హోమముచేయవలయును. (అప్పుడగ్ని) పాలు మొదలగు రసముేతను' 

నను చేతను యజమానునంతటను (గహించుచున్నాండు. (ధనవంతునిగా.జేయునసు 

కా) ౩ అదిత్యాది చేవతలీలోకమునుండి స్వక్షలోకమునుం బొందిరి. (కాని) యాలో 

కమునందు విశేషముగా నాశకలవాదైరి.  మజలనీలోకమును చార్చివచ్చి ' యగ్ని 
నాభానము(చేసి (లోకాదీమం్యతములచే్వే నీయాహుతులను పళోమము చేసిరి 



౧౬౦ [అ౧. |ప౫, ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౫. పం ౧] 

అప్పుడా దేవతలు సమృద్ధినిపొందిరి. (పిమ్మట స్వర్షలోక మును బొందిరి. వయజమా 

నుండు పునరాభేయమునకం కొం బిమ్మటనగ్ని నాధానము. జేయునో ఆతడీయాహాుత్రు' 

లను (లోకాదిమం[తములచే) వళోమము చేయవలయును. అదిత్యాది దేవత లేసమృక్థి 

_ నిపొందిరోో (ఈయజమానుండుగూడ) ఆసమృద్ధినే పొందుచున్నాడు. షో 

చతుర్ధానువాక ము సమా పము. 

అనువాకము ౫ 
శా Gry, - చలి _ ళ్ 

న స న. ౫ ౯ 

స్తుత FEA చరుస్తు తమళ LEE TR AES SE WDM AEE 

౧&౮. ఉప[పయంతో అధరం మంతంవో చేమాగ్నయే ఆ నేలనే చక్ళణ్య్వ తే; 
దగ్ 
జ 

OR 
te 

వబ 
స 

వా 
£7 

'* జ 

mea 

5D | | | 3 అస్య పత్నామను ద్యుతేగ్ ౧ శుకందుదు. హే అ|హయః పయః సః 

| | | హస సామృవి | పృథధివా : (స మృషిమ్ 3 అగ్నిర్యూర్ధా దెవఃక కు త్పతిగప్పథి స్రలియమ్ 1 

| అ | | ల ఆపాగ్0 సేతాగ్ ంనీజిన్వతి ౮ అయమిహా పథ మోధాయిధాతృభి రోతా _ _ చ _ లే వా_ 
| | / యజిహైాఅధ్వ శేమ్వీడ్యః యమప్నవానోభృగ వోవిరుగుచు ర్వచేషుచి త్రం 

త ou 

మటలు పటన. దమ తాప త నం వంచి ఆరదు మడు. కులు 

| | | | విభవం విశెవిశే ఉభావామిం[చాగ్నీ అహువె న్! 

rn 

ద యజ్ఞమునుపొందిన వారలమై మేముదూరము నుండియు (ననుగ్రవాముచే) . 
వాక్యమును వినుచున్న యగ్ని సంతోవముకొరకు (ఉపస్తాన) మంత్రము (జెప్పు | 

వారము కాలము. స్ . లను ఏలన వం టుస్యు 

ఈయన్నీయొక్క- పురాతనమగు .(గోస్టానీయమెన) అనుకూల, పకాళమును. 
సంకోచము లేక బుత్విక్కులు కిరసానీయమెనటి, n 3 యు థి యినర్గుయు బవహుధనము నీచ్చునట్టియు- E 

సై న 
శ్ర స 



అ ౧. (ప౫. కృష్ణయ జు క్వేదము. అను౫. పం ౨.] ౯౬౧ 

3 గర్భ పవర కమునగు జ్యోతిస్సునుంబితుకు చున్నారు. (దుదుహే = ద్వికర్శక (పయో 

సగము. (పకాశ మునుండి అని తా | ) 3 ఈయన్ని (ఆదిత్యమాపము చే 

 దఫళోకోమునకు శిరస్థానీయుండు, భూమికి. బాలకుడు. ఉదకములమొక్క-. (కార్య 
ములకు) స్థ సానర్క జంగమ శరీరములను (జఠరాగ్నిరూపముచెే) సంతోషపెట్టు 

ఫమున్నాడు. 

35 దేవతల నాహ్వోనిం చునట్రియు, మనుజులకంశు నధికము యాగము: జేయునట్టియు 

|యమాగములందు సో(త్రము చేయం బనుచున్న సీయగ్ని యిక ర్మెాయందుం (బధానుం కె డె 

రించుటుకుం (బయత్ని ంచుచున్న (మానే) థరింపబడు దున్నాడు, ‘ కప్ప్నుచాని” 

కంపు “భఛ్ళగు సంజ్ఞయుక లవారునగు మునులుతేము యా శమములండా 
యా(పబలాఖభివృసద్టకాఅకం నెయగ్నినిం బహుయాగముల కాధారమగునట్లుగాా విచి 

తేముగాన్ను వ్యా వే వీకలవానినిగాను, విశేనముగా? (బకాళింప జేసిరో | సి దినియర్ధ 

ముతరువాయి వాక్యములో (వాయజడును, 

జ్ర కన్య... 

| | | |] 
ఎ౬క ఉభాకాధస? సహమాదయభ్యా ఉభాదాతారా విపాగ్ం రయీణా 
అం లాం కట్టం లదికకొలకలల. వ WAAL, a 

| | | ముఫావాజస్య సాతయే హువేవామ్ ౨ అయంే యోనిర్భత్వి రారా 
“zr 

| 
యతోజూతో అరోచథాః తంజూనన్నగ్న ఆరొహోధానోవ ర్గయారయిమ్ 

| 
3 అగ్నఆయూగ్ ౦ పిపవసఆసువోోర్ట మిషంచన! ఆశేబాధస్య దుచ్చు 

| 

నామ్ ఈ అన్నో పవస్వ్రస్వపేః అన్మేవ ర్చః సువీర్యమ్ ధధత్యోపగ్ం 

తయిమ్ | 

21 



౧౯౨ [అయ ప్ర ఆం(ధ వేదములు. అను ౫ వం క] 

౧ యిం|దాగ్న లారా | మిమ్మునిద్దరి' గహూర్చియభిముఖముగా పళేమము ' శ 

చేయుటకు. గోరుచున్నాను. మజులనిద్దరినికాడా అన్నముతో. దృష్తి విపఆచుటకుః : 

గోరుచున్నాను. (వహేతువుచే) మీరిద్దరు అన్న ములకు, ధనములకు, దాశేలగు'! 

చున్నారో, ఆకారణమువలన మిమ్ము. విలుచుచున్నాను. ౨ ళీ యగ్నీ | ఈయావా] 

వనియ [పదేశమునీకు స్థానము. బుతుసంబంధథీియగు చనేయాహావనీయ (ప్రజేశము' 

మండిపు ట్రినవాండ వై వె (పకాశిచింతివో! ఆ(పదేశము(నాదియని)ను జెలినికొనినవాండవై..: 

యధిని. ౦చుము. పిమ్మట నాధనమును వృద్ధిన"ం దించుము 2 ఓీయన్నీ! (నీవ) 

మాయాయువులను (వోమము లేని వాటినిగా)కో భనముే సీయుచున్నావు. మాకుబల. 

కారణమగురసమును, ధనమునుదిసికొనిరమ్ము. థ|తుసేనను దూరమునందు చాధిం 

చుము. ర పీయన్నీ శ భనకర్శకలనీవు మాయందు పుషిని, న నమును ధరింపం జేయు ' 

చు మాయందలి (బ్రహ్మవర్చస్సును, సమిచీనమగు సామర్ధ్యముగను కోధించుము | 

ET అపసస్తా యమ సుమహా 

a 

"a 
ls | 
ri 

ఆక be ished ఎక ఎటో మ 

పంచాశత్తు 9, 

| 
౧౯౬ మయి ౧ అగ్నో పావక రోచిషా మన్ద్రయరా చేవజివ్వాయా- ఆదేవా౯ 

|. 1 
వశ్నీయన్నీచ ౨ సనగపావక దీదినో2గ్నో దేవాగ్ 0 ఇహో22వవా ఉప 

| న 
యోగ్ ౦ హవిశ్చనః 3 అన్నిః సుచి వ్రతతనః శుచిర్వ్మప న శుచిః కవి | 

కుచీరోచత ఆహాుతః ర ఉదగ్నో కుచయ స్తవ కుడా భ్రాజ న న శరశే 

| తవజ్యోతీనాం మ్యర్చయః ౯ ఆయున్హా అగ్నే౭స్యాయున్నే pl 

౧ పవ్మితము చేయు నోయన్ని దేవా! (ప్రకాశించుచున్న ట్రియు సంతోవపెట్టు 
నట్టి నాలుక చే చేవతలనావహించిలివి. యాగముకూడజేయుచుంటివి. ౩ పవిత్ర, ల్! 



[ఏ౧ లఅ౫ కృషప్తయజు ర్వేదము, అను ౫ పం ఈ] ౧౬౩ 

ము 'చేయునోయన్నీ! (పకాశించుచున్నయానీవు బేవతలనిచ్చటకు.. నీసికానిరమ్ము. 

మాయజ్ఞమును, హవిస్సును, బొందుము. 3 -ఈయగ్ని దేవుడు మిక్కి-లిశళుద్ధమగు 

[వతముతో గూడుకొనినవాడు. బాహ్మణాభిమానిమై శుచియగువాడు, పండితా 

భిమాని యె శుచియగువాడు. మాలే (అంతటను) బాగుగ హోమము చేయబడిన 

వాడును శుచియె |పకాళశించుచున్నాడు. ర ఓ యన్నీ! నీయొక్క శుద్దములగు కిర 

ణములు (పకాశించుచున్నవై యూర్ణ్వముగాం బోవ్రచున్నవి. పూజించువారు నీజ్వో 

తిస్సులను(బొందుచున్నారు ౫ దీనియర్గము తరువాయి పంచాశత్తులో (వాయ 

బడును. 

పం:చాథ త్తు ర 

| | | | 

౧౬౬ దేహి వరదా అగ్నే zసి వరోమేదేహి తనూ పాఅ్నాzసీ తనువం మేపా 

వ్యాగ్న యన్మేతనువా ఊనంతన్న ఆప్రుణ € చి్రావసోస్వ స్తిలే వార 

మశీయే 3 స్టానాస్త్వా శ్రతగ్ ౦ పామాద్యుమ న్తః సమిధీమహి వయస్వనో 

వయస్కృతం యశ స్వనో యళ స్కతగ్ 0 నువీరాసో అదాభ్యం అగ్నోసపత్న 

దమ్భనం వన్దిశ్మే అధినాశే ర సంత్వమ్నే నూర్యస్య వర్చసా2 గణా సమృ 

/ | 
వీణాగంస్తుతేన సంప్రియేణ ధామ్నా త్వమగ్నో సూర్యవర్చా అసి సంమా 

| | | 

మాయుపొ వర్చసాపజయాసృజ [ర 

౧ ఓ యగ్నీ! నీవ ఆయువునిచ్చువా-డడ వగుచున్నావు. (కావున)నాకాయును 

నొసంగుము, ఏఓ యన్నీ! వర్చస్సునిచ్చా వాడ వగుచున్నావు. నాకువర్చస్సు నొస 



వ cu లె 

౧౬౮ [అ ౧. (ప గి. ఆం(ధ వేదములు. అను ౬ పం ౧] 
కే 

+ 

రదర 

కల a టట 0 

గుము. ఓ యగ్నీ! శరీరమును రశ్షీంచువాడ వగుచున్నావు. నాళరీరమును రక్షిం 
చము. నాశరీరమునకు(ఏదితక్కు-వో డానినినాకుబూరింపుము,. ౨ కీ రాతీ! 
నీసమౌాప్పిని శ్నేమముగాబొందుదును. ౩ ఓ యన్నీ! అన్నమునకుకర వును, కీని! 
చ్చు వాడవును, తీరస్క-రించబడని వాడవునుు గొప్పదగు స్వర్రమువిషయమై శ్రువల 

యొక్క-నాశనము కలవాండన్సునగునిన్ను, అన్నముకలవారమును, కీర రి కలవారమును.. 
శోభన పుత్రపౌతాగులతో కూడుకొన్న వారమునుు, సమిధలచే (బజ్వలింపంజేయ. 

చున్నవారమునగు మేము నూజుసంవత్సరములు (పకాశముకలవారమై బాగుగ. 
బ)ఖ్యాతులము కాగలము. ౩3 ఓ యగ్ని! నీవుసూర్వు నియొక్క- "తేజ బస్సుతో 

నీకొెనిన వాఃడవగుచున్నా వు. బుషులయొక్క-సో తముతోం. గలిసికానినవా(డవగు 

చున్నావు, (వేయమగుస్థా నము (ఆహవనీయప దేశము) తోంగలినికా కనిన వాట్! 
స 

నా టట య. 7 man 

lent; 

నగుచున్నావు. ఓ యన్ని దేవా నీవునూర్యునితో సమాన తేజస్సుగల వాడవగు 

చున్నావు. మమ్ము నాయువుతోన్సు _వర్చస్సుతోను, సంతానముతోను గూర్చుము | 

పషఖ్బమానువాకము సమా పము 

అనువాకము ౬ 

- | | | ౧౬౭, సంపత్యామి (పజాఅహామిడ (పజసోమానవీః సర్వాభ వంతు నోగ సహో! 

| 

జై | | 

శే భూయాస్త ॥ 
| 

వష. (| 
జ ల 

క. డో 1 
టం fr rhs Rr x ణ్ యన య ఎంఓ nih 



మనుష్యరూప్మపజలు, ఆవుయొక్క-సంతానములు, సమ స్తములు మ్రాగృష్థామ్మునంధ్రు.! 
డుగాక, ౦౨ (ఓ పళున్ఫలారా ! మిరు) పానము వేయం బడిన యు హా శ్వీమగు 

తీ రాదిస్వరూపు.లెయుండుడు. ఉదకసారమగు మోసాలను (కాసుద్దును. సిందోజే 

నాదరించందగు థీరస్వరూపు.ల యుండుడు, అందరి చేనాదరించందగిన మ్ల్మూప్రాలను[ దా "| 

- వుదును. బలమునుం జేయునట్టిశ్లీ రస్వరూపు ల్రైయుండుడు. బలమును జేయ్టైఫాప్తాల ను. ' 
. ర్రావుదును, మిక్కిలిరుచిగలక్షీరస్వరూపులై యుండుడు, అట్టిమిపాలను దొన్రద్యన్తష. 
3 ఓ పశున్రలారా! ఈ భూలోకమునందు ఈమంవయందు, ఈగ్భహమునందు: 
ఈస్థానవి శేషమునందు (గీడింపుడు. ఈ స్థానమునం బే (ఎల్లపుడు) ఉండుడు, ఈస్థాన 

_మునుండి పోవలదు. (సంతానపరంపర చే నశేకు ఆ నాకుపయోగింపుడు. 

| | | ౧౬౮. సగ్ ౦హితా2ని విశ్వరూవీరామోర్లావిశాz? గాపత్యేనా22రాయస్పోసేణ 

| | | | 
సహ్మసవోవం వణపుప్యాసంమయి వోరాయఃశ్రోయనామ్ ౨ ఉపత్వా౭గ్నే 

| | | | | 
దివే దివే దోపావ _సర్థి యావయమ్ నమో భరన్న వమసి ౩ రాజ న్తమధ్వ 

| | | | t. రాణాం గోపామృతస్య దీదివమ్ వరమానగ్ ౦ న్వేదమే ౪ సనః పితేవనూ 
వా. పా లా య జా ఎ = 

| | { | 
నవే౭గ్నే నూపాయనోభవ సచస్వానః స్వ స్తయే అన్నే ॥౨| 

౧ ఓదూడా! నీవు (తల్లితోల గూడుకొనినదానవగుచున్నావు. (ఆదరముగా 

సనమును బానము సేయుటకు నిరపక్కల మూల మఆఅలంబరుగిడుచున్న దాన్నవై) 



౧౬౬ [(అ౧ (ప్క౫. ఆ౦ ధ వేదములు, అను ౬ పం ౩1 

యనేకరూపములుకల దానవువ లె ([బకాళశించుచున్నావు- అటువంటినీన్ర) పాలుమొ 

దలగు రసము (నిమి తేము) చేతను, నాసంబంధమగు పళుస్వామిత్వము (కారణము) 

వేతన, ధనస సవ్యుద్ధి (నిమి త్రము) చేతను, నన్ను బాందుము. (నాసమిపము సక 

రావలయునని తా) సవా(స్టసంఖ్య చే సమృద్ధి యేవిధముగనగునో ! ఆవిధముగ మిమ్ము! 

బోపించంగలను. మోాసంబంధములగు పాలుమొదలయిన ధనములు నాయందు 

(నన్ను) ఆశ యిఎచియుండుంగాక, ౨ గ్జీ యన్నీ ! (పతిదినము మేము _్రాకస్సాయ 

"కాలములందు బుద్దిపూర్వక ముగా నముసా,-రమును సం పాదించుచున్న వారమై నిన్ను 

బొందుచున్నాము. ౩ యజ్జములకు రాజు వెనటియు, నాన్ఫలకు. బాలకుండ వెనట్టియ 

సత్యముచేం బకాళించునటి య, నన్నిషో బ్రసృహమునంరు (హవిస్పులచే) వ్య 

నోందుచున్ననిన్ను(బొందు చున్నామని వెనుకటి మంతములోని కన్వయమ్ము, 

ర ఓ యన్నీ! అటువంటి నీవ (మాకొజకు) ప్వుతునికాఅకుం జేరుతం[డివలె సమ్మ 

డవ్రుకమ్బు. మా శ్షేమముకొజుకు. గలిసికొనుము. 

| | | | . ౧౬౯. అన్నే ౧ త్వంనో అ నమః ఆత త్రాతా శిదొభవవరూథ్యః ౨ :తంశ్నా 

అప జ | | | | “| : 

శోచిష్టదీదివ॥ సుమ్నా యనూనమిోమహే సఖిభ్యః 3 వసురగ్ని ర్వనుశ్రవా! 

| I అచ్చా నక్షీద్యూమ క్రిమోరయిందాః ర ఊర్ణ్గావః పశ్యామూూన్డామాసక్ట 
. చ ఎవి . జె | I, by 

సానా నయా 

| | 
తరాయస్పోశే మణ వఃపశ్యామి రాయస్నో చేణమాప్యో తేడా? స్థమద్ధుకృళ 

స్యోనామా22నీళ తే రామదః సవా[సపోవేంవః పుష్యాసమ్ | 



[ అం. (ప ౫ క ప య జు శే దము. అను ౬. పం ఈ] ౧౬౭ 

౧ ఓ యనగ్నీ | నీవు మాక త్వంతము సమాపమునందుండు వాండవుకమ్ము. 

ముజేయు రక్షకుండవు, మంగళ కరుండవృునగు-చు గృహమునందు (నిత్యము) సన్ని హీతు( 

డవ్రకమ్ము. ౨ (ఓ యగన్నీ ! నీవ్ర్ర) మిక్కిలి పరిళుద్దుండవు, (పకాశించుచున్న వాండను* 

మిత్రులమగు మాసుఖము కొఅకు నూతను(డవెనట్టియు, పూర్వోకగుణములతోం 
గహాడుకొనిననిన్ను. బొందుదుము. ౩ ధనముకల నీయగ్ని వసురు[చాదిదేవతలచే 

నంబడుచున్నాడు. అటువంటి యో యన్నీ ! మాకభిముఖుండ వె రమ్ము. అతిశయ 

A 

ముగం (బ్రకౌశించుచున్న వాడ వె ధనమునిమ్ము. (ఓ గృహమునందలి సళువులారా!) 
పాలుమొదలగు రసము (నిమి తేము) చేమిము గజాచుచున్నాను. అట్టి రసము 

(నిమి తము) చేనన్ను6 జూడుడు. ధన సమృద్ధి నిమిత్తము చేమిమ్ము. జూచుచున్నాను. 
అట్టిధ న సమృద్ది (నిమి త్తీేము) చేనన్ను. జూడుడు. ఓ యావులారా ! (మిరు) మధుర 

మగు 'నేతిని.చేయువారలై యుండుడు. సుఖముంబేయు వారు, అన్నముకలవారు, సంతో 

మ పెట్టువార్నునెనన్ను. బొందుడు. సహస సంఖ్య చెసమృద్ధి యగునట్లుగా మిమ్ము“ 
బోవపి.ంచుదును. మోధనములు సాయందా[శయించి యుండుగాక, 

పంవాళత్తు క 

' 
౧౭౦. మయివోరాయః (శ్రయంతాం ౧ తేత్పవితుర్వ రేణ్యం భన్షో దేవస్యధీమహి 

| | _ | [ 
థియోయోనః (పచోదయాత్ 92 సోమాసగ్ ౦ంస్వరణం కృణుహి[బహ్హ్మ 

| | ఎ | 

ణస్పతే కశ్లీ వంతం యపిశిజమ్ 3౩ కదాచన స్తరీరసినేంద సశ్చనిదాశు 

| | | | 
పే. ఉపోవేన్ను మభఘవన్ఫూయ బ్రన్ను తేదానం దేవస్య పృచ్వలే ర 

| | | | | 

పరిత్వాగ్న పురంవయంవి[పగ్ 0 సహస్యధినముహి ధృవద్వ రం దివేదివే 



౧౬౮ [అ౧.[ప౫ి, ఆ౦ [ధ వేదములు, అను ౬. పం ర] 

| | | | 

భేతారంభంగురావతః ౫ అగ్నోగృహపతే సుగృహపతి రహం త్వయా 

| | 
గృవాపతినా భూయాసగం సుగృవాపతి రృృయాత్వంగ్భృ హపతి నాభూ. 

| Tr. | . 
యాఃళతనాం హిమాస్తా మాశిషమాశాసే తంతవే జ్యోతిమ్మతీం తామాశ్లిష 

| ] 
మూశా నేము షే జ్యోతిమ్మతీవొ | 

౧ ఏ సూర్యుండు మాబుద్దులను (వేరణ చేయిుచున్నాడొ 1, ఆ సూర్యుని 

యొక్క కొనియాడదగిన యా తేజస్సును ధ్యానముచేతుము. ౨ గొప్పకర్ష్శకు బభు 
వగు నోయన్నీ! ఏ నీవు ఉశిజప్పు తుని (బుషీని గర గవ _రృకునిగాం జేసితివో! అటు. 

వంటి నీవ్చు నన్నుంగూడా సోమయగమునకు ఉపదేష్టనుగాం జేయుము. ౩ సరమైక్వో' 
ర్యసంపన్నుండవగు నోయగ్నీ! (నీవు) ఒకప్పుడును.. హిం సకుండవగుట లేను. హవిస్సు 

నీచ్చయజవమానుని కాజకత్యంత సమోపమునం చే యుంటున్నాను. ఇం్యదసద్న 

శుడవగు నోయన్నీ ! మజలకూడ _ నీదానము (మాతో) కలినికొనుచున్నది.. 
ర బలవంతుడవగునోయగ్నీ ! యిష్టమగువాటిని సంపాదింపం 'జేయువాండవ్టన్ను 

(బాహ్బణాభిమానివియు, శ తువులను దిరసూరించు . నాకారము కలవాడవ్రను 

నాశనము చేయు స్వభెవముకల రాత్షసునకు భేదకుండవగు నిన్ను మేము పతి, 

దినమంతటను ధరించుచున్నారము. ౫ గృహమును "వాలించునట్టి యోయన్నీ[ 
నీచే నన్ముగహింపంబడీన చేను హేమ _నర్తుసహితములగు నూరుసంవత్సరమటు 

నీభనగృవాపతినికాగలను. గృహాపతినగు నాచే బూజంపంబడిన నీవ నూరు... 

వత్సరములు శోభనగ్భహస్వామివి -కాగలను. పుట్ట బోను పు త్రపొ శాకి.. 
ఎ౨౦తౌనమున కె [బవా శ్రవర్చస్సుతోం గూడుకొనినట్లి యాయు రారో వ్యైశ్వర్యాభివృష్థి 
రూపమగు నాశీస్సును నేనుకోటుచున్నాను, (ఈవిధముగా) నీపుట్టిన సంతానము: 
కొకు [(బవ్మావర్చస్సుతోం. గూడుకొనిన (పూర్వో కమగు నాశీస్సును గోటు. 
చున్నాను, 

ప్ఞైనువాకము. సమా పము, 

న్నే 

, 

- ఇ 
మలు ఎర ఆన్ క్ |. 

గా క నేం . ve . 

జ పై ' CIs శ చ చు. నుమా 
eh జు వర. 



అం. ప ౫ కృషయజ క్వేదము. అను ౭. పం =.] ౧౬౯ 

అను వాకము 2 

| | | | | | అయజ్ఞవా ఏవయో2౭సామో ప పయంతో అధ్వరమిత్యాహ సోమమే 

| | 

వాస్కె యునక్క్యు 9 వెత్యాహ సుజా వెపళ్ వజపమంలోకం (పజామేవ 

| 
పళూనిమంలోక ముపెత్య 3 స్య త్నామను ద్యుతమి త్యాహ సువ 

ర్షోవై లోక ప్రత్నఃసువర్ల మేవలోకగం సమారోవాళ్య ర గి, షర్మూర్థాదినః 

| 
క కుది త్య్వాహ మూంర్థానమ్ Il 

] 
(| ౧ ఏయబజ్ఞముసామరహిత మో, అది యజ్ఞ మే కానేరదు. “ఉప్యపయనో 
ధ్యరమ్” అనుమంతపాఠము చే (యజమాను(డు) ఈయగ్నికొరకు సోమమునుసంపా 
సంచినవాండగును. (సోమము == బుగ్భోదమువలన, ఆన్ఫతి ఫదమువలన్త నిష్పన్న 

యిన సామములసముదాయము ) ౨ (పజలేపశునులు. (ప్రజలు, పళువులు 
లోక మును పొందుచుండిరి. (కావున యజమానుండుకూడ) “ ఉపొఅనువముంతపాఠ 

"మర్ధ్యమువలన సంతానమును పశువులను పొంది తద్యుక్తమగునీ భూలోకమును 
"ందుచున్నాడు ౩ పురాతనలోకము స్వర్షలోక మె. “అస్సపత్నామ్” ఇత్యాది 

రతెపాఠముచే (యజమానుండు) స్వర్షలోకమునే యథివ్వీంచుచున్నాకు. ర “అన్ని 
ఇనా. ఇత్యాది మంత్రపాఠముచే (అగ్ని) ఈయజమానుని సమానజాతీయులలో 
శెష్టునిగాంజేయుచున్నాడ్కు మరియు దేవలోకమునుండి మనుజలోకమునందువచ్చి 
పఠ్వమావ నుడగుచున్నాడు. 

పంచోగతు ఆ. 
అ.) 

23 ఏవైనగ్ం సమానానాం కరోత్యథో చేవలోకాదేవ మనువ్యలోశే (పతీష్టత్య 

22 



౧౭౦ [అ ౧. (పగి ఆ౦[ధ వేదములు. అను ర. పం 3.] 

| | | | | 
2 యమిహా పథ మో థాయిథాతృ భిరిత్యాహ ముఖ్య మేవె నం కరోతు 

| | | 

3 భావామింద్రాగ్నీ అహువధ్యా ఇత్యాహౌజోబల మేవావరుంధే 

1. | | | : 
ర 2యంలేయోనిర్భత్వియ ఇత్యాహపళవో వె రయిఃపళూనేవావకుంధే. 

f 

ని పడ్భిరుపతిష్ట. తేవ డో ॥ 

ర ఈవాక్యారము షపంచాగతుతో (నాయంబడినది. అ “*“అయమివహ” 
థి _ 

ఇత్యాది మంతపాఠ ముచే సీయజమానుని (అగ్ని) ముఖ్యుని గా౭జేయుచున్నాడు... 

3౩ “ఆభాదామిన్హాో్న్నీ” ఇత్యాది మం త్రపాఠముచే (యజమానుడు) ఓజోహాప 
మయిన బలమును పొందుచున్నాడు. ఈ పశున్రలేధనము. “అయంతే” ఇత్యాది ! 

మం[తపాళముచే (యజమాన్వండు) పశువులచే పొందుచున్నాడు. ౫ ఈవాక్యార్థమ్ము.. 

తరువాయి పంఛాశత్తులో (నాయంబడును. 

పంచాళత్తు 3, 

౧౭౩. ముతవబుతుచ్వేన పతీతివ్దతి విరు త్తరాభిరుపతిస్థ తే ద్వాదశ సంపడ్యే 

న్నే ద్వాదశ మూసాఃసంవళ్చేరః సంవత్సరపవ (ప్రతితిన్భతి 3 యథావై పు 

రుహో2శ్వొ గార్టీర్య కేవ మగ్నిరాహితో జీర్య తిసంచత్సర స్యే పరస్తాదగ్ని . 

పావనూనీభి రుపతిష్టుతే పునర్న వమ్మేవన మజరంక రోత్యథో పునాశ్యే స 

| | | 
వో 3 పలిష్ట తే యూగవవాస్యైప ఉపతిస్ట తే | 



[అ ౧, (రగ కృష్ణ యజుర్వేదము. అను 2. పం రు] ౧౭౧ 

౧ “ఉషపయన్తే” ఇత్యాది పూర్షమంతవట్కముచే యజమాను(డుఉపస్థానము 
(పార్ధన) చేయవలయును.  బుతువ్రులుఆరు. _(కాన్రన యజమానుండు) 
బుతున్చలం చే (సతిష్టావన్తుండగుచున్నాడు. “ అగ్న ఆయూగ్౦మ” ఇత్యాది 

యుత్తేరమం(త్రషట్క-ము చే (యజమానుండు) అగ్నుభుపస్థానము చేయవలయును, 
టు చేయ: గా) ౧౨ పం డెండుముం(తములగుచున్నవి. ' ౧౨ మాసములుసంవత్సర 

మగుచున్నది. (కావున) సంవత్సరమునండే యజమాను(డు (పతిపీతుడయు 
చున్నాడు. (తపస్థానముప్రార్షన) ౨ పురుషుడు, గ్మురము, గోవు ఏవిధముగా 

ముసలితనము పొందునో.ఇటులనే యగ్నియు బాగుగాం జేర్చబడినవాడై ముసలి 

తనమును పొందుచున్నాడు. (కావ్రున)"అగ్ని, _పవమానదేవతల -సంబంధము 
లగు బుక్కులచే సంవత్సరమునకు _బిమ్మట (అగ్నిని) ఉపస్థానముచేయ 
వలయును. _ (ఇట్లుచేసీినవో యజమానుండు) ఈ యగ్నిని ముసలితనము లేనివానిని 

గాను నూతేనునిగాను  చేసినవాండగును.  మజీయుం బవితు7నిగాం చేసిన 

వా'డగుచున్నాడు. 3 ఈ వాక్యార్గము “తరువాయి. పంచాశత్తులో (వాయ 

బడును, 

'కంచాశోతు “ళో, 
అణా లి 

I, Crh నత లిన పా ఎరరోం దమబవా సెస్ట్ ఉపతిష్ట లే యాశైవ్యాసెస్టపోపలి స్ట లె యథాపాకీయాళ్ళ్య) 
i | | | 

యసఆహృత్య నమస్యతి తాదృగేవతడా ౨ యుర్దాఅగ్న 2స్యాయున్నె 

| | | 1 | | 
దేహీ త్యా౭2హాయ్యుర్దా హ్యేష వర్భొదాఅ న్నే 2సివర్చో మే బేహీ త్యాహవర్చో 

' ff | “| "| 
చాహ్యేమ తనూపా అగ్న౭సి తనువంమే సాహీత్యాహ || 

చ్ — 



i 
| 

-T 
|! 

౧౭౩ |అ౧ | ప౫గి ఆం(ధ వేదములు, అను ౭ పం 

౧ సేవించుచున్నాండను నదియేయగ్నికి (యజమానునితో నన్ముగ్రావ్నో! 

(గాహకరూప) సమ్బాన్గము  నేవించుచున్నాం. డనునదియేయగ్న్నికి (యజమానుని! 

గలయుప్యదవ నివారణ రూపమయిన) సమ్మ్బుస్థము. సేవించుచున్నాండన్సుట.. (1 
కలదో) ఇదియగ్నికి (యజమానునితో ) యాజ్ఞాయాపసమ్బన్థము. (లోకమును 
విధముగ దర్శిదుండు ధనికునికారకు గానుకం బెచ్చి నమస్క-రించు చున్నాంో,: జ 
యగ్ని నేవ కూడనట్టిదియ్సే) ౨ “అయునాల్నా” యిత్యాది మం(తపాఠముళ 

నీయగ్ని (యజమానునకు) నాయువునిచ్చు వాండ (గుచున్నాడు) “ వర్చోరయకో 
ఇశ్యాదిమ స్ప న పాఠములచే నీయగ్న (యజవమానునకు) వర్చస్సులు (కాని, విశేమష 

నిచ్చువాం (డగుచున్నా (డు) “తనూపాఅన్నే” ఇత్యాది మన )పాఠములచే న్! 
(యజమానునియొక్క-) శరీరమును రశ్నీంచు వాండ (గుచున్నాండు) 

SPT RR TRE యేడు 

పంచాశత్తు స్మ 

౧౭౫. తనూపా హే హీ హో? ౧ గ్నేయన్న్మేతనువా ఊనంతన్న అప్పకళ్యోవా 

| 
| న్స ప్రజామైపకూనామూనం తను ఆపూరయే తివావెతదావా ౨ చి 

- | 
త పారనకీ యే త్యాహా రాతి 3 చితావసు రవ్వ్యుమ్యైవా 

క్ 

(JN ర్త 
బీ గీ 

౧ “అగ్నేయన్నే” ఇత్యాది మన, నృ)పాఠములే నామన సన్యా 
- బశువులకు నేదితక్కువో, (ఓయగ్నీ [) నాకు దానినింబూర్తి నే | 

చెప్పబడినది, . ౨ 



[అ ౧వ) ౫, కృష్ణయజుర్వేదము అను౭. పం౬] ౧౭౩ 

రాత్రియందు. (బకాశించుటచే నున్నదని తా॥) _ఈర్యాతియొక్క యవసానరాప 
మయిన 1 పాతఃకాలము కొఅకు, (బాహ రాణులు పూర్షమొకప్పుడు భయపశిరి' 

హేమన్న ర్తువునందు రా తికాలమెక్కువ కావున తెల్లవారదని భయమొందిరని 

భావము) (కావున యజమానుండు) “చ్మితావసో” ఇత్యాది మంత్రపాఠముచేం(బాతః 
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రాముసులలో శతతర్దు లను '(ఒకచెబ్బ చెతనే . నూగ్గురురినిం జం పు?పా. రశ 

వ్యుత్చతి) హపీాంనీంచు చున్నారు. ఈబుకు్కు_ చే సమధలనాభానవు చేసినచో! 

ఈశతఘ్నీ యను ( నూర్లురను జంపునది బుక్కు నుయజమాను( డు వ్యజమునుగాల్తో! 
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దుచున్నాడు. “సగంహి తానీ విశ్వచూపః” అనువుంతముచే దూడను తాక 
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౧ వ యజమానుడు ఆవావనీయాగ్నిని శేవించుచున్నాయడో, ఈతడు ఈలోకము. 
నుండి జారిపోవుచున్నాడు. గార పత్యాగ్నీని నేవించినవో సీలోకమునంధే (పతిప్తీ = 
తుండగుచున్నా డు, కావునగార్హ పత్యాగ్ని నే నేవించవలయును. ౨ “ఉపత్యాగ్న”. ..: 
ఇ ల్యాది గాయ్మతి బుక్కు_లచే (నగ్నీని) సేవించవలయును. తేజస్పే గాయ తి. " 
(కావున నట్టి యజమానుడు) తనయందు? చేజస్సునే ధరించుచున్నాండు. విచ్చేదము : 

లేకుండుట కె నీ బుక్కు_చెప్పంబడినది. ౩ గార పత్యాగ్ని ననుసరించి 'కెండుపాద 
ఆ . 
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రెండుపాదములుకల బు క్కులశే గా ర పత్యాగ్నిని సేవించుచున్నాడో; ఏనిశ్రీవీరుడు 
పుటుచున్నాడ. 
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రాతిని (రా(కీయందు) నివసించుట లేదు. (అనగా సుఖక రమయిన రా!కియందు 
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| | i 

వాద తదావాొ ర ప్యుతస్య నామగ్భష్ణోత్యన్నాద మేవెనంకరోతి >» తా 

| | 1 
మాశీవ నూశాసేతన్మ చే జ్యోతివ్మతీమితి (బూయాద్యస్య పు తో2జూతేః i 

అనను. 

| | 

స్యా శ్రేజసే స్ప ్ యవాస్య (బ్రహ్మ వర్శ వర్తనీ పుతోజాూయ లేతామాశిషమాశాసే2. 

సే 

ముమైజ్యోరీవ్యతీమిత (బూయాద్య స్యపుతోజాతః స్వాత్తేజ పవానస్మినన్న i 

యు thoes hf 

హ్మవర్చసందధాతి క్ట 

౧ “పరిత్వా౭న్నే” ఇత్యాదిమం త్ర పాళము చే నాశము లేకుండుట కె యజ 

మానుండు పరిధిని ధరించవలయును. _ (పరిధి=అగ్నిచుట్టు వేయు. పుల ల్లలలోనొకటి 

జ “అశ్నేగృవాప తే” ఇత్యాది మంతపాఠము చే యజుస్సు నతికమించకుండగా - 

స్తో త్రము చేయంబడినది. ౩ “ళతగ్౦హిమా” ఇత్యాది మంత్రపాఠము- (ఓయగ్నీ!) ' 
నూరువత్పేరములు నిన్ను. [బజ్వలింపం చేయుదును. (సేవించుదునని తా॥) ఆను! 

నర్గముచే చెప్పినది. (ఇచట సామ న్తశబ్రము సంవత్సరమును బోధించునని యెలాంర ] 

గవలయును.) ర “త నవే౭ముషె ప్లై" అను మంత్రభాగమునుం బ్యుత్రునివేరుచ్చరిం | 

పవలయును. (అట్టుచేసినచో యజమానుండు) ఈపుత్రుని అన్నవనునిగా( "జేయుచు 

న్నవాండగుచున్నాండు ౫ గ తామాశిషమాశా సేత నవే” ఇత్యాదిమంత పాఠము ' 
నుచ్చరింపవలయును. ఎవనికి. బ్యుత్రుండుపుట్ట లేదో; దీనికి (ఆమం త్రేపాళ సామర్హ్యయు 
వలన) (బవ్మావర్చస్సుతోం గూడుకొనీన పుత్రుండు పుట్టుచున్నాండు. “శామౌళివ. 3 
మాశాసేzముమె పె. జ్యోతిష ణతీమ్” అను మంతపాఠర మునుచ్చరింపవలయును, ఎవనికి! 

బ్యూతుండు. ప్రుక్లునో, ఈమర్మత్రపాఠముచే నీయజమాను(డు) తనపు తునీయందుః 
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[అ ౧ (పఏ౫. కృపయ జు రేదము. అనుగ, పం ౧.] ౧౭౯ 

జెజోరూపమయిన (బహ్మవర్చస్సును సంపాదింపం జేయుచున్నాండు. (తన్తుశబము 

పుట్టినపు పుత్రుని డెలుపునడియ్యి నము మై సయను అదశ్ళబ్దము పుట్టంబోవు పుత్రుని! 

"దెలుపునదియు, నీమం[తభాగము వ్యవస్థనుంచేయుచున్నది.) 

అష్టమానువాకము సమా పము. 

అను వాకముF. 

౧౮౦ ౧ అన్నిహోతం జుహోతియ టేవకించ యజమానస్య స్వంత సెస్టివతే 

| జ 
౨ [చేతః సించతిపజన న పజననగ్ం హీవాలఅగ్ని9 రథాజీధీరకీ. గతాదహతి 

| ర | | (| 

తాస్త తోభూయనః ప్రణాయ న్రే ౫ యతక్సాయంజుహోోతి రేత్రవవతత్సి 

ఇ్పూత్మిపెవ _్రాతస్త “నన జనయలిత సో (కేఈ ని సిక 0 నత్వష్టా)౭పకృతం 

10 

1పజాయళే యావచ్్ళీవై -శేతసః సి కస్య! 

౧ వాక్యాన్నరముచే విధించంబడినపాలు, పెరుగసమొదలగు (ద్రవ్యములచే ) 

నగ్నిహూాతమును (కర్మను నిత్యము చేయుహోమము వేరు ) చేయవలయును, 

'యడజమానునకు బాలు మొదలగు ద్రవ్యము (అగ్నియందు పళేీనుము చేయంబడినది) 

కలదో! అది (నళించదు.) ఆయజమానునశే ధనమె యుంటున్నది. ౨ చేతస్సు 

సం తానమునకుం గారణమయిన యోనియందుంచంబడినదై “యుంటున్నది. అగ్ని 

(పజోత్సాదకమగు యోానిస్వయాపముక దా! ( అనగా--సంతొన కారణమగు యోని 



౧౮౦ [ అం, (ప౫ి, ఆ౦[ధవదములు. అను ౯ పం 3] 
Yams = 

యందు శేతస్సుంచంబడినణై యేవిధముగ నుంటున్నదో! ఆవిధముగా న్నీ 

యందు హోమము చేయంబడిన ద్రవముంటున్న ది. 5 విచారించగా (గ్రీష్మ 

కాలమునందు దావాగ్నీ) సమోసమును బొందిన దై యాూవథులను దహిం 

చున్నది. అయినను ( వర్ష కాలము రాగానే ఆయోపధులు అధికములుగా మొలు 3 

చున్నవి. (కావున నన్ని యుత్పాదకుండు అనుమాట సత్యమని తా 1) ౪ మ 
సాయంకాలమునందు హోమముచేయుదురో; అదిశేతస్పేచన సమానము. దేన్ని 

పాతీకాలమున హోమము చేయుదురో! అది యుత్సాదనసమానము (సేచనము- 

౮. 

[న్ 

తేడుపుట, లేక- నేతస్పునుంచుట, ఉత్పాదనమూపుట్టించుట. ) ౫ దీని యర 
గ 
శ 
జ 

తరువాయి పంచాశ తులో (వాయం౦బడును. i 

పంవాశతు ౨, ' 
లా +] 

| | @ | | 
౧౩. త్వస్థారూ పాణి వికరొతి తావచ్భ్శూవై త త్పజాయత ఏవవై ధెవ స్వా 

© 

DY ee |. “| | ల 1: యోయజ చే బహీ్గభిరు పతిష్ప తే శేతసవననసిక స్వబహు శ్రోతూపాణివికరోరి! 
nen 

yl ee 1. | | ౨ స్మ )వజాయ లేళ్ల స్వః న్లో పభాయాన్ఫ్భవతి యవఏవంవిద్యా నగ్నముపతివ శే 
అనినా —_ వణ — చానా — అణ తె 

3 2హశేవానామాపీ (దాత్రీరసురాణాం తే2సురాయ ద్రేవా నాం వితీం వే SC  _ - _ వ్ = -_— | | 
' న 

ద్యమాసీ క్రేనసహ | 

.,0౧. (లోకములో యోనియం ) దుంచంుడిన "లేతస్సువిశ్వక ర జే విల 
అముగాం జేయం బడినచో, పజోత్చత్సియే కలుగుట లేధు. అవిశ్వకర్శ మన్న! 

రూపముల నుద్దేశించి కేతస్సుననేక. విధములుగాంజేయునో! అన్నిరూపములు పుట! 
చున్నవి. యేయజమానుండు యాగము శేయుచున్నాడో! ఆయజమానుండు ఛే! ల్ 



[అ ౧ప)౫ కృష్ట్ణయజాుర్వేదము అను౯. పం 3) ౧౮౧ 

' తలచే నను గహింపంబడ్న విశ్వకర్శయగుచున్నాడు, ( కావున ననేక రూపములు 

చేయుటకై యనేకులతో సేవించు చున్నాడు. ( యోనియందుంచఃబడిన శేతస్సు 
యొక్క. రూపము లనేకవిధములుగా విలవణముగాం చేయుచున్నాడు.) ౨ వియజ 

వమూానుండవిధముగాం దెలిసికొనినవాండై యగ్నిని ేవించునో! ఆయజమానుండు 
సంతానమును బుట్టించు చున్నాడు, (పతిదిన ముచ్నే రోత రాభివృద్ధి కలవాండగు 
చున్నాడు. 3 ఈవా క్యార్ధము తరువాయి పంచాశతులో వాయంబడును. 

పంవాశనతు ౨, 

| | 
ఎవర, ర్యాతింపావిశన్నే చేవాహీనా అమన్య న్న తె2పళ్య న్నాగ్నేయీరా(తి 

| | క | క్ రాగ్నోయాః పశవఇమమేవాగ్నిగ్౦ స వామసనః స్తుతఈపళూన్చున నాస్యతీతి 

J | | | | 
తే2గ్నివుస్తువన్మ ఎవభ్యఃస్తుతో ర్యాతియా అధ్యహరభి పళూన్ని రార్ట శై దేవాః 

| | | పళూన్వి త్వా కామాగ్ ౦అకుర్వతయ వవంవిద్వానగ్ని ముపతివ్వలేపళు మా 

| 
నృవతి | 

౧ పగలు దేవతల (భాగ ) మాయెను. రాధి రాక్షసుల ( భాగ )మయి 
నది. పొందుటకు యోగ్యమగు ేవతయొక్క. యేవసునాప ధనముకలదో! దానితో 
గూడ రాక్షసులు రాతినింబవేశించిర. ( చీకటి యండెచ్చటికో పోయిరని తా॥ ) 

( మానము పశుకూపధన ) హీనులమని యాబేవతలు తలచిరి. రాతి యగ్ని సంబంధ 
మయినది, పళువులగ్నిసంబంధము తైనవి. ఈయన్ని నేస్నోతము చేయుదము, 
సోత్రము చేయబడిన యాయన్నిహో తుండు మనకుంబశువులను మజుల నివర్షింగల 
వాండని యా బేనవతలాలోచించిరి ఆదేనశేలు అగ్నిని సోతముచేసిరి ఆయగ్ని 



౧౮౨ [అ౧|ప౫ ఆం(ధ వేదములు. 

హూూ|త్రుడు సోత్రము చవేయంబడినవాండై యా దేవతలకొజు కాపకువులన, 

ర్యాతినుండి తీనిక్రానివచ్చి పగటియందుంబొందించెను. ఆదేవతలు పతోవ్రలనుబొం | 

ఎవడీవిధముగాం దెలినికొనినవాండై యగ్నిని సేవించునో! వాడు పళుకూపధనము 

కలవాండగునని _ కోరికలనుశేసిరి. _(ఇట్లుకోరిరి అనిభానము.) రా త్రియందులగ 

(పకాశమధికముగనుండు ను, 'కావ్రనర్శాతియాగ్నేయి. యనియు:బశున్రల కగ్నిస్యా 

మికావున పశున్రలు ఆగ్నో యములని యు చెప్పబడుచున్నది. 

పంచాశతు ర, ' 

| | E 

లోకమభ్యధ్యాయల్సి ఇమంలోకమాగత్యమృతో ని రధిఛేన్స్సుత్యుసంయుళ 

| |... 
ఇవహ్యయంలోకః సో౭మన్య తే మమేవాగ్నిగంస వాని సమౌాస్తుతః సువర్లు, మ క్ష _ _ | వ్వ. వో యగ 

| | | | స 
లోకంగమయిష్యులితిసో2 గ్నిమసౌత్సవన్ ౦స్తుతః సువర్షంలోక మగమందంద్య 

౧ నూర్యుడీలోకమునుండి స్వర్షలోకమునకు వెళ్ళెను. అయాదిత్యు: డు స్వ 
లోకమునుంబొంది మజల నీభూలోకమునుథ్యానించెను. అతడీలోకమునుం గూూర్చీ 
వచ్చి మృత్యువువలన భయమొందెను. -ఈభూలోకము వృత్వువుతోం గూడుకో! 
యుండునుగదా! ఈలగ్నినే సోత్రము చేయుదును. ఆతడుస్మోతము చేయబడి 
వాడై స్వర్షలోకమును బొందించగలడని తల చెను. ఆయాదిత్యుండు (ఆవధముగ 
నగ్నినిసో త్రము చేసెను; ఆయగ్నిజేవ్చండు సోోతము చేయంబడినవాం్యడె ఈ యాడిత్ను 
నీస్వర్షలోకమునుం _బొందించెను. _ ఎవండీవిధముగ. బెలిసికానినవాం డె యగ్ని! | 
సేవించునో, వాడుస్వర్షలోకము నే వొందుచున్నాండు. సమస్త మగు నాయువ్రన ' 
బొందును, 



(అం. (ప కృష్టయజు ర్వేదము. అను ౯ పం ౫.) ౧౮౨ 

పంచాఠతు ౫, 

| | | | 
౧౮౬. . వవంవిద్వానగ్ని ముపతివ్వతే సువర్షమేవలోకమేతి సరమాయుశేత్వ ౨ 

ఇ _ _ OD _O _ ఇ ము 

| | | | | 

భివావహోzగ్నీ ఆరోవాతి యవనా వుపతిష్ణ తే యథాఖలునిె (శేయానభ్యా 

| | | | | 

రూఢః కామయ లే తథాకరోతి ఏ నక్ష ముపతిప్ట తే న్మప్రాతేఃసగం హినకం 

వ 

(వతాని సృజ్య నైస సవా గ్రోయాగ్ ంశ్చ పావీయాగ్ంశ్చా22 సా తేజ్యోతిర్వా 

అగ్నిస మోరా(తిర్యత్ | 

౧ ఈ వాక్యార్థము _ఎ సెపంచాశతులో (వాయంబడినది. ౦ ఎవడు ఆహవ 

ఏయ,గార_పత్యాగ్నులను. సేవించుచున్నాడో, వా(డుఆహవనీయ,  గార్హ పత్యా 
యె 

స్నలరెంటిని స్వాధీనముగా. జేసికొనుచున్నాడు, యీవిధముగ లో క ము నందు 

“మొదటనధము.డై వి వ్యాదుల చే నే) నధికుండను కాగలననితలచునో, ఆవిధముగ 

యజ మాను డగ్న్ట్యుపస్థానముచే దనకుత మ స్థానమును6 చేసికొనుచున్నాడు. 

3 రాతియందగ్నిని సేవించవలెను. పొతళకాలమున చేవించగూడదు. ర్మాతి 

మందు (చీకటిగావున) కర్ణులు సంకీర్ణము లగుచున్న వి. (శా స్ర్రీయముగనను 

ప్రీంపబడిన) వతవి శేషము (శేయస్య-రమగుచున్నది. _లేని-వోం ఛాపోర మగుచు 

న్నది. జోతిస్సు అగ్ని ఈరెండునుగూడనున్నవి. ర్యాతియందగ్నిని సేవించు 

చున్నాడు కావున జ్యూతిస్పుచేతను, అగ్నిచేతను ర్యాత్మిపయుక్ష మగు తమో 

కోవమును పో(గొట్టుచున్నాడు. పగటియందు చీకటియను దోపములేదు కావున 

నుపస్థాన మవసరము లేదని కొందరిపూర్వపతము, (ఉపస్థానము= సేవ లేక ప్రార్థన.) 

ర 



౧౮౪ [అ ౧. పగి ఆ౦ (ధి వేదములు అను ౯. పం ౬] 

పంచాశతు ౬. 

౧౮౭. నక్కముప పతిన్థ తే కే వ్ర్యోతిమైవ తమస_ ర _౨ త్యుప స స్టేయో2గ్న 3 ర్నోపే సెయా 

3 ఇత్యావార్శనుప్యా యనే ్ టయోాzహర హరాహృత్యాశైనం యాచ 

తిసల్తనై తముపార్ళు త్యథకో దేవాన హర హర్యా చివ్యతితి తస్తాన్నోప 

నేయో ౩ 2థోఖల్వాహా రాశిమేవై కం యజమానో యజతఇల్యేమా ఖ 

లువె | 
ఏ. 

౧ ఈవా క్యార్ధము పెపంభాళతులో (వాయంబడీనది. ౨ ఇచ్చట 

పుతేము వినారార్థము. అగ్ని యుసై స్వయము ( సేవించందగినది )కాదని కొందరు 

శచెప్పుచున్నారు. లోకమునందు మనుజు డేయుయిన రాజుకొరకు నేదోఒకఫలము 

నెవడు కానుకగాందీసికానివచ్చి పీమ్మట| పతిదినము -ఈరాజును శే తధనాధికమును 

యాచించునో! వాండురాజును వీడించుచున్న వాడే యగుచున్నాడు. ఇదియిటుండగా 
గొప్ప పభావముకల చేవతీలను [పతిదినమెవండు యాచించగలడు? కావుననన్ని 

సేవించయందగినది కాదని - “'రెండవపూర్వపత్సము. [పొతఃకాలమున మాత్రమే యగ్ని 

సేవించందగినదికాదని వెందటిపఫూర్వపక్షము. ఎపుడును సేవించ రాదని చెండవపూర్య . 

పక్షము. అనివివేకము. ) ౩ ఇచ్చట సిద్దాంతము. చెప్పంబడుచున్నది. అధో 
శబ్బముపూర్వపక్షమును నిరాకరించునది. (తీనకవేశ్షీ తమగు సర్వమును గోరుటశే ).. 
(పేజాపతిసమానుండును, సర్వ చేవాత్మ్శకుండునగు నగ్నిని యజమానుడు యాచించూ: 
చున్నాడని పండితులు చెప్పుచున్నారు. ఆహి తాన్ని యొక్క- మం[తేము అగ్నిప” 

స్తోత్రమం చేయుచున్నదికాన్సన నగ్ని శేవించందగినది. లోకమునందు గాడ రాజూ. 

యొక్క- చిత తెవృల్నే నెరుంగక నసమయమునందు యాచఛించినచో నపరాధ మేయగును, Ee 

(పశంశాపూర్వకమాగా గాని, వినోదపూర్వకముగాం గాని, సంతోపషమునుబుట్టించి. . 
| 



[అ ౧.ప ౫, కృస్ట్రయజు స్వేదము, అను౯. ఇం ౭] ౧౮౫ 

యాచించినచో, నుత్సాహవంతుండగు నారాజు అడిగినదానికంశు నధిక ముగా నెట్లు 
ముచ్చుచున్నాడొ! ఆవిధముగానే ఆహితాగ్నకి మం్యతము చే సోతముచేయుటయీ 
యాచ్ల. ఆయాన్ల (పశంసాపూర్వక మగసటచే నపరాధము కానేరదు. అత్వన 
సంతోవముళొరశే యగుచున్న ది. కావున నగ్ని నేవిచందగినదియేయని నిధానము. 

పంచాశత్తు ర, 

| | | | | | ౮౮. ఆహాతా న రాశీర్వ వన్ని ముపతిష్ట తే తసాదుపసైయః ౨ |పజాపతిః పకూ 

| | | | | | నసృజత తేసృస్టాఅహోర్కా తే పావిశ న్తాఖ్ఫన్షో భిరన్వ విన్షద్యచ్చన్లో భి రుపతి 
| | | | | | హల స్వమేవత దన్విచ్చతి 3 సత త్రజామ్య స్త త్యాహుర్యో2 హరహరుప 

| . 
తెష్టతంతి ర యోవాఅన్నిం (పత్యబజుపతిప్ప తే (మ ల్యెనమోమతియః పరా 

| | | | | | ' జ్య్వవ్వ(జ్బ జయాపళోభి రెతికవాతిర్యక్టి వోపతిమేతగా నం పతోవలి నవి. 

మ్య(జ్పజయా పశుభి-రేతి | 

౧ ఈ వాక్యార్లము పష్బాశత్తులో( వాయంబడినది, ౨ (పజాపతిపశువ్ర | 
నుబుక్జంచెరు. ఆసృజింపంబడిన పశువు లహోర్యాతములను (బ్రవేశించినవి. - 
అహోరా(త 'చేవతలవే శాంచంబడినవని తా) బుక్కులచే (నగ్నిని) సోతముచేసి 
చో, ఆపళున్సలనుజీక్కు.లచేం జెలిసికానును. ' బుక్కు_ల చే సో[తము చేయుట 

వృవసువ్రులను  వెదకుటకొజకగుచున్నది. 3 ఎవండగ్నినిం [బతిదినము సేవించు 
wf) ల బాప . అత , . " అచ ' ఆయుపన్లానమునందు (వానిక్సి ఆలస్యముండదు. ఈ ఎవడగ్నిని (పత్వజ్బు 
జ (సేవించునో వీనినీమగ్ని (పతికూలముగ దహించురు. ఎవడు పరాజ్బు యు 



౧౮౬ (అ౧. ప ౫ ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౧౦. పం ౧.] 

ఖుడై (సేవించునో) ఆయజమానుండు. సంతానముతోను, పళువులతోను వియు 
కుండగును. ఎవండుకొంచెము ముఖమువంచినవాః:డై సేవించునో! ఆయజమా 

నుని అగ్ని (పతికూలముగా దహంపండుం యజవమూానుండును సంతానముతోను 

పశువ్రలతోను వియుక్తుండుకాడు. 

నవమానుచాకము సమాప్తము, 

| 
౧౮౫౯. మమనామ (పథమం జాత వేదః పీఠామాతా చదధభతుర్వద(ో తత్వంబిభృ 

హిపునరామదై తో స సృవావాంనామబిభ రాణ్యన్నో 39 మమనామత వచడాతే 

వేదోవాసనీఇనని వసానా యేచరావ॥ | ఆయుపే. పేత్వం జీవసేవయం యథాయ 

ధం విపరిదథా వహైపునన్నే! ౩ నమోగ్నయేz (ప్రతివిచ్ధాయన 

| క్ 1 ( క్ మో2నా ధృ పా యనమః సమాజే | అపాఢః | 

౧ ఓ జాతవేదుండా! (అగ్నీ) నాకుమొదట తలిదం[డులు వే 
జేసిరో! అఆశేరును నాపునరాగమనపర్యన్శము _నీవుధరించుము. పీ క 
నేనుకూడా నీవేరుధరించుదును. (నీవిచ్చటవై వైకల్యమును బోగొట్టుచు నాకార్య. 
మునుసాధించుము. _ నీపేరునుధరించుచున్న నాకుంబోన్రచున్న ప్రదేశమునందువై క. 
ల్యమే సంభవించదనిభెావము) ౨ ఓ యగ్నీ! నాకు “దేవదత్త యను. వేకు. 



ను పూర్వోమువలె (నీవేరునునీవును, నావేరును సు) మానసే _యామ్ముర్వ్య. 
ద్ధికొఅకు, ధ నాదిసమృద్ధికొఆుకును ధదింతము. ౩3 _(ంసేకవ్ళు మా 

యన్నికొఆకు నమస్కారము. న భ్ 

మగ్ని యపరిమితాన్నము కలవాండు. సర్వమును జయించువాం:డు. (స్వయముగా) 

పవానళీలుయడు. (ోమండు. సంగీ తాదికళలందు మిక్కి-లి నేర్చరి. 

పంవాళతు 3, 
ఇట 

| | | ౧౯౦. ౧ అగ్నిర్భృహద్వయా _ విశ్వజిత్సవాన్న్యః ేహైాగంధర్వః ! ౨ త్వల్పి 

| ' | | కే 
"తారో అగ్నదేవాస్వామా హుతీయస్త్వద్వివాచనాః | సంమావమాయు 

i Y 
పాసం7ాపత్యేన సుహీ తేమాధాః | 3 అయమగ్నః (కోప తమోz2యం 

| | | | 
భగవత్త మాzయగ్ం సవా ససాతమః | అసా ఇఅస్తునుపీర్యమ్ | రమ 

| క్ క్ | 
నోజ్యోతిర్థున తామాజ్యం విచ్చిన్నంయబ్ఞన్ ౦ సమిమందధాతుయా ఇష్టా 

j | | | | [ 
ఉవసో నిమృచశ్చతాః సందధామి వావిపాఘృళలేన |! ౫ పయస్వలి 

ప | ' న న 

_రోవధయః | 

౧ ఈవాక్యార్ధము సెపంణాశోత్తులో (వాయ(బడినది. ఈ జీవతలు 
వు పాలకుండవుగాయలోనారు. నిన్నుంబొందినయాహా ములుకలవారు, నిన్నే పకటిం 



౧3౨౮ (అం. (ప ౫. ఆం(ధ వేదములు. అను ౧౦. పం 3] 

| 
చువారు, ఓయగ్నీ !నన్నుదీ ర్షాయువుతోంగలుపుము. గోవ్రలకు స్వామినిగాంగలుపుకు మ! 

బాగుగాహితమగు పురుషార్థమునంద్రు నన్నుస్థాపించుము. ( (పఖ్యాపయితా ఇ 

టనచేయువాండు. ) 3 "ఈయన్ని మిక్కిలి తేన్టుండు . ఈయన్ని యతిశథ యము?! 
_నెశ్వర్యాది సంపత్తుకలవా(డు. (భగవత్తమః) ఈయన్ని సవా స్రసంఖ్యకల. థ 

మును దానముచేయువారిలో మిక్కి లిదాత,. అట్రియగ్ని యన్ముగహమువలనశీ 

యజమాను(డనగు నాకొజకు గెప ప్పనామర్హ్భముండుంగాక (భగవత్తమః =స సక 

స్తెళ్వర్యము, ధనము, యశస్సు, సంపత్తు, జ్ఞానము, వైరాగ్యము, ఈయాూరును Er 

పదమునకర్గములు. ఈయారును కలవాడే భోగవంతుండు. ఇవియందతం 

నతిశయముగాలల వా౭డు భగవత ముడు. అని పురాణ పసిద్దమయిన యర్థమని 
భామ్యము. భూతముల యుత్స్పళి. ని (పళయమును, అగతిని గతిని, వ్య | 

చెలిసికొనినవాఃడు భగవంతుడని మజయొకయర్ధముకూడ భామ్యములోంగలడ్ష 

ర ఇందుంబూ ర్వార్థము " భూమిర్ఫూమ్నా ” అసు యనువాకమునందు వ్యాః | 

నము "చేయంబడిన ఏవి [పాతణకాలమునందలి యాహాుతులు, సాయం'కాల్ను 
నందలియాహుతులు కలవో వాటినన్ని(టిని -ఈయాజ్య్వహాపమగు హవిస్సు చేస్న 
చ్చిన్చముగా( జేయుచున్నను స్స ఈవా క్యార్థము తరువాయి పంచాశోత్లే స 

వాయ బడును, 
~ hah, క ల కా నం 

పంచాశతు' 3, 

" i 
3 అగ్నోవ్రతపతే [వ్రతించరిష్యామి కక కేయంతన్నేకాధ్యకావ 1 

౧౯౧. పయ సస్వద్వీరుధాంప్యయః .. అపాంపయసో యక్సయనే స్తేనమామిం ద్రస సగ్ 0స 

అగ్నిగ్ ంహాతారమి హతగ్ ంహుచేదేవాన్య్థి యానివాయా _న్తవమనే 

| న. ups 
-__ 

అయన్తజేవో జీమసళ్యవీ- నావదే చేహావావిపీమేలస్య! ర " న ' 



[అం (పగ కృష్ణయజు ర్వేద ము. అను ౧౦. పం ఈ] ౧౮౯ 

| | | | 
యున క్తి సత్వాయునక్ళు్న యానిఘన్మే క పాలాన్యుపచిన్వన్ని 13 

— 

. ౧ ఓవధులు సారముక లవి. తీగలయొక్క సారముకలవి. డఉదకములలో 

(చేసారముకలదో) గోవు మొవలగువాని శ్షీరముయొక్క_ సారమేది (కలదో) 

ఓ యిందా ! ఆసారముతో నన్నుగూర్పుము. 

య 'వతములకుంబభువగు నోయన్నీ! (వ్రతమును (కర్మ) ఛేతును. అకర్మ చేయుటకు 
సమర్ధండను కాగలను. నాకి ర్భ సమృద్ధమగులాక 3 ఈకర్శయందు "దేవతల 

నాహ్వానము చేయునట్టి యగ్నినిం _ బిలుచుచున్నాను, ఈకర్మయందు వచదేవతేల 
| నుదైేశించి హోమము చేయుచున్నారమో! యజ్ఞ సంబంధులగు నా దేవతలను 
“ాడంబిలుచుచున్నాను. వీలువంబడిన యా దేవతలుకూడ మంచిమనస్సుకల వారై 

వతురుగాక. (వచ్చియు) నావావిస్పును భోక్షీంతురుగాక. ౪ ఓయజ్ఞమా! (పజా 

పతి నిన్ను (అంతటను) యో గ్యముగాం జేయుంగాక, (కావున నిచ్చటంగూడ) ఆ 

(పజాపతియీనిన్ను యోగ్యముగాం జేయుంగాక, సీ ఈవా క్యార్ధము తరువాయి 

పంచాశత్తులో (వాయంబడును, - 

పంచాశతు లో, 

| | | | _ 
౧౯౨.౧ వేధసః | పూప్ణస్తాన్యపి ద్రతఇన) వాయూ విముణ్బా'తామ్! ౨ అధి 

| స్ | |. | |: 
న్నోఘర్మోజీరదానుర్యత _ఆత్సేస్సదగన్నునః।  ఇధ్మోచవేదిః పరిధయిశ్చ 

| 1. ౯ క 
స ర్వేయజ్ఞస్యా౭2యురను సంచరన్మి! ౨. (తయ్యన్రిగ్ం శత నృవోయే 

| | 

వితేర్ని రయ. ఇముంయ్యస్థగం _ఫ్వధయార్దదన్తే తేసాం. ఛిన్నంగ్రత్యేతద 
ఛామిస్వాహో ఘర్గో 9౪నే ౦అవ్యేతు | 



౧౯౦ [అ౧|ప౫. ఆం(ధథవేదములు. అను ౧౦, పం ఈ.) 

౧ (బహ్మసమానులు, పోషకులునగు బుత్టోక్కు- లేసుంకుల నగ్నియం 

దుగాచుచున్నారో, వాటేనన్ని (టని వతముసమాపమయినదగుచుండగా నింద 

వాయువులు విడుచువురుగాక. ౨ కాచంబడిన ఈక పాలము వేరుగా గన్పించు 

చున్నను మం త్రేసామర్గ్యమువలన భిన్నముకానిదిగా నే కన్సట్టుచున్నది. వకార 

ణమువలన నీకపాలము పురోడాళముద్య్వారా యజ మునకు) జీవనమునిచ్చునట్రిదో . న 
 ఎవథితరుని దీవించుచున్నాండో, వాడు స్వయముగ _ నెటుభిన్నుండగును? అని - 
“భావము. ఏమట్టినుండి ( కారణమునుండి) కపాలము పుట్రినదో మజల నాకార : 

'ఇమంచేయణలోనది. (కారణనూప మృ దాకారముగాం (బై కాశించుచున్నది అని) 

దీనివలన సళ్కార్యవాదము స్ఫురించుచున్నది. ఇధ్మము, వేదియు, పరిధియు, 
(మొదలగునవి) అన్నియియ జ ము యొక్క. యాయున్రననుకరించి సంచరించుచున్నవి. | ఇ 
కి నాల్చవకాండయందు “ (పజాపతిర్మనసా” అనుయనువాకమునందు ' యిష్టకోప 
ధానముకొొజకు యజ్ఞ తనువ్రలనువే పరుగల ముప్పదిమూ:డు మం(తములు చెప్పం 
బడినవి, అమం(తములచేం జెప్పంబడిన యజ్ఞతనువ్రలిచ్చట తశంతుస్థానీయములు, 
దారములచే వన్త్రమేవిధముగ నిర్శింపబడునో అవిధముగ నీయ జతనున్రలు' 
యక్జ మున విస్తరింపజేయును.) ముప్పది మూడగు నేయజ్ఞతనున్రులు (యజ్ఞమును) . షా 
స్తరింపంజేనినవో ఏ ఎ బుత్విగాదులు నావిస్సుచెే నీ యజ్ఞము ననువ్వించుచున్నాలో ] 

ఆ(పజాపతి మొదలగు యజ్ఞభిమాని చేవతలయొక్క-యు, బుల్వీ గా దియజ్ఞాంగముల 
"యొక్కయు, మభ్యయం చేస్వతూపము విచ్చిన్నమైనదో, ఆస్వరూపమును విచ్చి తి 
లేనిదానినిగా (జేయుచున్నాను, (కావున) బాగుగా విచ్చిత్తి లేకుండగ (జేయబడి 
నదియు, + నౌచబడినదియ నగుయక్వా జ్ఞ బ్ఞవిశేవము (కపాలము) డేవతలనుగూడంబొం క 

"పుంగ్లా "(కః పాలము=పెంకు) 

దశమానువాకోము సమా ప్తము 

నా అ జూ 

భటుల కళ చే wim 

న. 

షా |. |. a ల్ - ee En ey 



(ఆ౧ ప? ౫ కృపయ జు రేదము అను ౧౧పం౧] ౧౯౧ 

అనువాకము ౧౧. 

| | ౧౯౩. వెళ్వానరోనఊాత్యాzz? (పయాతుపరావతః!  అగ్నిరుకేనవాహసా! ఆ = _ క 
i! | | | | బు ఆ వానం వెళ్వానరమృత స్యజ్యోతిప స్పతిమ్ | అజ సంఘర్శ్మమిావ హే 3 

| l | | | 
_నెశనరస్యదగ్ ౦సనాభ్యో బ్బ హాదరిణాదేకః స్పపస్యయూక విః ఉభావిత 

రామహయన్న జాయ తాగ్నిర్చ్యావా సృథివిభూరి ₹తసా] ర సృష్ట్రోదివిష్పృష్టో 

బ్రతి సనొదివాస 1 

౧ సమస్తజనులకుపకారియగు న్నీ !రక్షణనిమి తమె దూర చేశమునుండియు 
రొండించుటకు సమర్లమైనట్టియు, నుక్తా"నపూర్వకమగ నాగమనము చే మమ్ము. 
సార్చివచ్చుగాక, (ఉతానము= లేచుట్రు 2 సత్యేవంతుం డై నట్టయు, నభిహ్టఫ ల 

పకాశకవగు యబ్రమునకుంీ బాలలకు నలయు, నెలప్పుడుం [బకాశించుచున్నటి ~ దు ణు a రి ౧౧ లు 
,నళ్వానరాగ్నిని మేము పొందగలము. (_వెశ్వానరః = సమ స్తజనులకుపకా! 

అని వ్యుచ్చ తి) ౩ బుద్దిమంతుడగు నొక యజమానుండు మంచికర్మయగుట వే 
,వళ్వ్వానరయాగ సంబంధము లెన (క్రియలవలన గొప్పఫలమునొందును. ఈ యగ్ని 

| కూసు అ జస అర గ్ న్యా బాభూా స్వరూపులును నొప్పెేేతస్సు క లవాఠరునగు త్రల్రి తేం[డుల ద్లరిని 

లోక లనుగాం జేయు జ . న నీ వె శాషనరయాగము పూజ్యా c చుందాను పుక్టైను (కావు వై శ్వా 

నకు గొప్పపఫలయు కృమనిభావము.) క ఈ యగ్ని యూదిత్యరూపము చే ద్యులోకము 

$ందున్నవాడు. భూలోకమునందు (దాహ పాక, ్రకౌశములనుచేయుట వే” 

నన్న వాడును, స్పృశించుచున్న వాండ నై సర్వావధులను (బవేశించెను. వళ 
Q___ 



౧౯౨ [అ ౧. ప ౫. ఆం ధ/ వేదములు అను ౧౧. పం ౨9, ] 

నరాగ్నిబలముచే (గూడు కొనినవాడు. అట్టి యన్న మమ్ముబగటియందు పాపము. 

నుండిరశ్నీంచుగాక. అయగ్ని రాతియందుకూడ మమ్ముురశ్నీంచుంగాక. 

పంచానతు ఆ, 
వాలా 

/ | | | | 
౧౯. ౧ 6పగపాతునక క్షా ౨ జాతోయదగ్నే భువనావ్యఖ్యః పశుంనగో 

| 
పాంర్యఃపరిజ్మా! _వెశ్వానర్యబహ్మశేవిన్షగాతుం యూయంపాతస్వన్ని ఇ; 

| | | | |: 
సదానః! 3 త్వమగ్నేశ్ చిపా శొళుచాన ఆరోదసి అప్పుణాజాయ 

మానః | త్వం దేవాగ్ ౦ అభికశే స్తేరముఖ్చూ వై శ్వానరజాత వేదో మహి 

తార! 3 అస్సాకమన్నే మఘవత్సుధారయానామి క్షత్ర మజరగిం 

, | ! | | 
సుపర్యమ్ | వయంజయే మఠొతినగం సహస?౪౦వై వ్యానర ॥ 

౧ పేయన్నీ! అన్నము నకుపయోగించు చున్న ట్రియు, నంతటనుపోవునట్టి సవ్ర 
పుట్టనవాండవేర్రె, లోకములను ( లేజస్సుచే ) విశేషముగా, గోపాలకులు పశున్చ 

లనువలె (ప్రకటన చేసితివి. ( గోపాలకుండు 'అనాయాసముగానే ఈపళున్రు -ఈతని 
దని యవీధముగాం (బకటనవేయునో! ఆవిధముగాననిభా వము. ) క్రయునంటేవాఃడన్చ 
కావున నోవెశ్వానరాగ్నీ! గొప్పదగు. సీకర్మకొరకు మార్షమును బొందుమా. 
మోారెల్లప్పుడు (కేయస్సులశచే మమ్మురశ్రి౦చుడు. ( మిరుఅను భవవచనము.. 
పూజార్థమం. ) ౨ ఓయన్నీ! నీవు చాగుగాం (బకాశించుచున్నవాండనై ఫుట్టుచునే... 
ద్యావాభూములను (పకాశముచే నంతటను నిండించిన వాఃడవగుచున్నా ను. వో 
జగత్తును - గుర్తెరిగినవె వైశ్వానశాగ్నీ! నీవుస్వమహిమచే బుత్విక్కులను "ఛాపమ్మా.. 



అ ౧. (పహ గ క స్తే య జు చ్చే దము, అను ౧౧. పం రేం] ౧౯౩ 

నుండివిడిపించుము | 3 ఓయన్నీ! ( ఎవ్వనికిని ) నమస్కారము. చేయని స్వభావము 
కలి నినట్రియు, ముసలితీనము లేనట్టియు, భగ్నముకాని నామర్థ్యముకల పాలకుండగు 
పురుషుని ఇంద్రులయందు స్థాపించుము. ( ఇందసమిపము నందున్న వానినింగాం 
చేయుమనిభావము. ) ఓవె శ్వానరాగ్నీ! నీరక్షణచే మేముకూడా అనేకులతో.పాడ్తు 
కొనిన యన్నమును జయింతుము. 

పంచానగ్ట త్తు 9, 

సే | | | | ౧, వాజమగ్నే తేవోతిభిః ౧ టై శ్వానరస్య సుమతో 'స్యామ రాజాహికం 

వే 

లు 

భువనానామభి శ్రీః ఇ్రతోజాతో విశ్వోమిదం వివ స వె శ్వానరోయత శే 

| | | | | | సూర్యేణ ౨ అనతేహేడోవరుణ నమోభిరవ యక్ఞోభిరీమ హేవావిర్భిః। 

1 | | 
తృ్యయన్న స్మృభ్యమసుర పచేతో రాజన్నే నాగ్౦ నిశి థః కృతాని 3 

| | | | | | 1 ఉదుత్త మం వరుణపాశమస్ల దచాధమం విమధ్యమగ్ ౦ (శథాయ। అధా 

వయమాదిత్య | 
అనాస 

౧ మేము వె శ్వానరాగ్ని యొక్క యన్ముగహబుద్ధి యందుందుము. పొంద. 

ఏడిన సంపత్తుకల వై శ్వానరాగ్ని సమస్త లోకములకు (బకాళకుండుకడా! 
ఈకారణమువలన నే పుట్టినంతలో నే ఈ(ప్రపంచమును విశేషముగా. (బకటనచేయు 

వున్నాడు. ఈవై శ్వానరాగ్ని సూర్యమాపముచే (పగటియందు) సంచరించు , 

వున్నాడు. ౨ ఓ వరుణుండా! నమస్కారములనేతను, యజ్ఞవిశేషముల చేతను, 
కోపమును బోంగాొట్టుదుము. ఓశత్రువులను బోంగొట్టుటకు సమర్దు(డా! ఓ (ప్రకాశిం 

ప్ 



౧౯౪ (అ౧ |ప౫ ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౧౧. పం క ] 

చుచున్నవాండా! _ మాకొరకు  నివనించుచు మౌాచేంజేయంబడీన పాపమును; 

బోంగొట్టుము. 3 ఓవరుణుడా! ఉత్తమాంగమగు శిరస్సునందు (స్థాపించబడిన | | 

యయా) పాశము నెత్తి పోంగొట్టుము. పాదమునందలిపాశ మును విప్పిపోంగాట్ట.ము. మధ్య, 

చేశమునందలి పాళమును నము చేయుము. సూర్యసమానుండవ గు నోవరుణుండా! | 

పాఠ త్రయనాశానన రము మేము పాపరహితులమగుచు నియొక్క_ కర గయందఖండల్వే | : 

ముకొరకు యోగ్యులమగుదుము. 

పంచాక త్తు రో, 

వ. 
౧౬ వ్రలేతవానాగసో అదతయేస్యామ ౧ దధ్యి కావ్యా అ కారిపం జిషోరశ్వస్య ‘i ! 

వాజినః సురభినోముఖాకర[శ్రణఅయూగ్ంవి. తారిషత్ | త ఆదధిక్రాఃకన & 

శన | 
| గ | శై 

సాపణ్బకృష్టీః నూర్యఇివజ్యోలిషా2పస్ప తాన! సహా ్ససనా॥ శతసావాజ్య | 

| — అనా "ల అణ శాన 

శ్వాప్పణక్తు మధ్వాసమిమావచాగ్ ని! 3 అగ్నిర్మూర్థాభువః రో మదు. 
కీ ' 

తోయద్దనోదినః సుమ్నాయనొ హవామ పే యా! ఆళూనః Ref) 

౧ జయళీలుడు, వ్యావీంచువాండు, అన్నముక్ లవాడునగు దధిక ( పేజుగునుబొందు 

వాడనివ్యుత్స ర్తి) యను దేవ్రనకు (నేను) కర్మను జేసితిని, ఆదేవ్రండు మాఘుఖమును | 
'సుగంధముతోం గూడుకొనునట్లుగా. బేయుం గాక, మాయాయువులను వృద్ధినొందించు( 
గాక. ౨ సవ్మాస్తనంఖ్యకోల ధనము నిచ్చునట్టియు, నన్నముకలిగినట్టియుం. గర్మభూమి . | 
యందుం బోవుచున్నట్టి యాదధిశ్రయను దేవ్రండు. అయిడవనిపాదవర్ష ముతో, గూడిన క 
నాలుగు. వర్ణములచ్చే,, న్ దువిధములగు మనుష్యులకు నన్నము గలుగం జేసి 
సూవ్యంజేవిధ య గిరణమునే. (భూరసమును దీసికొని వ 'స్తాకాలమునంద్యు 

శ వ 
౯ r= =a శే 



అట్ర దధిక్రయను దేవుడు ముధురములయిన sy 

నంనీకరించుగాక. 3 ఇది యాగ్నాయహావిస్సునందు య్థాజ్యాష్టరోనువాక్టా 

ఆయొక్క_ (పతీకద్వయము. రందు “అన్నిర్మూర్థా” | 

అను యనువాకమున వ్యాఖ్యానము చేయబడినది { 

నువాక్య) నాల్లవయప్పకమునందు వ్యాఖ్యానము చేయంఇ 

దణములారా! వఏకారణము వలన (మేము) నుఖమును గోర మె 
ద్య్యూలోకమునుండి మిమ్ము బిలిచితి మో! (ఆకారణమువలన) కిలువబడినమోరు 

నుముూ 2° బొందుడు. 

పంచాశత్తు న్ 

| ే | 
౧౯ 2౭. ఉపగన్నన ౧ యూవిశ ర్మళశవమా నాయసనని ని తిధాతూని దాశుపేయ 

చృకాకీ అన్టుభ్యంతానీముపతో వియ్న్తరయింన ధక వృదణః సువీలష్ 
9 అదితిర్న 'ఉరువ్యత్వదితిః శర్మయచ్చతు అదితిః పాత్వగ్ ంపషాసః 3 ము 

కీ,మూమమాతర్లం ను వ్రతానామృతస్య పత్నీ మవ సేవా చేమ తువితు, 

(త్రామజరన్తీ ముయాచీగ్ రి సుకరా స్రమదితినాం నుపకీతిక ల సుతా 

మయాణం పృధివీం చ్యామ నేహసగ్ం సుకర్శాణమదితిగ్ 0 న్ను షణీరిమ్!దై సీం 

| i ( «it | 
నావ్్రంస్వరితామ నాగసమ్మస్రవన్మీ మారుహేమా స్వస్తయీ! ౫ ఇమా 

. | | | 
గ్ ంసునావమారువాగ్ంశ తార తాగ్ ంశతస్సా ఫ్రమ్! అచ్చ్భి(దాంపారయిష్షుమ్ ॥ 

— mma నే అవా ర 3 



| 

౧౯౯ (అం ప్ర గి ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౧, మ] 

౧ ఓ మరుద్దణములారా! మిమ్ము సేవించు వానికొర కిచ్చుటకై. (సంపాదింహ ప 

బడిన యేధనములుకలవో! ముల్లోకములందున్న యేసుఖములను వావిస్సు నిచ్చు! 

వానికొజక ధికమగునట్లుగా నిచ్చుచున్నారో! వాటినన్నింటెని మాకొసంగుడు. 

(మటీయు) నభిమతఫలమును వర్షించునోమీరుద్దణములారా! ధనమును, కోభనపుత్రుని 

మాకొసంగుడు, ౨ భూమి మమ్ము ( (శ తువులనుండి) రశ్షి చుంగాక, భూమి, 

స్థుఖమునిచ్చుంగాక. భూమి పాళశములేన్నిదె రక్షించుగాక. 3 పూజ్యురాలును. 

మంచిక రలుక ల పురుషమలకుం దలినలె పితముసేయునదియు, సత్యమునకు! 

చాలకురాలును అనేక రాజుల చే చాలింపబడినదియు, (ఎలపుడు) ముసలితనము. 

లేనిదియువిన్సీర మగుగమనముగలదియు మంచిసు ఖ ముతో 

గూడుకొనినదియు. సుఖముగా గర ల బొదించునదియున గు భూ దేవత శే 

మారక్షణకొరకు బాగుగాంబిలుతుము. ఈ చాగుగారశ్నించు 

నదియు, వి సె మయినదియు, [(బకాళ్ించుచున్నదియుం గాలస్వహావమైనదియు. 

(చిరకాలముందుననితా) దేవనిర్మితమైన నాపమైనదియు, (మనుజనిర్మితమగు నావ 

సము[దపెభాగమున . నేవిధముగానుండ నో! (ేననిరి సతమగు భూమియనునావ. మహో 

జలమునకుంబెభాగమున నుంటున్నదని భావము) బాగుగా శ|త్రువులనుండి రక్షించు. 

నదియు, బాషరహితురా తెనదియు, ఛి దరహితురాలునగు భూ దేవతను - క్షేమము, 

కొకు బొందుదుము (౨ ద్రము=కోన్నము) ౫ రశ్తకములగు 'నూరుఆయుధమః లః 

కలదియు, స్య సదృశ ములగు నూరు తరణదండములు (ఓీడగడుపుతె తెడ్డు) కలదియ, 

శన్నములేనిడియు, నభ్గిష్టఫలమున కేంత్రమును బొందిం చుటకు .సమర్ధురాల్లునగు న న్ 

భూమిని నావతోసమానమైన చానినిగాంబొందినవాండనై తిని. — ” 

a ప వ జ్ _ నా .. . : ఇట్లు ప్రథనాష్టకమునం బం చమ్మప్రపాఠకము సమాప్తము  ' E 



(అం. ప= కృపయ జు కే ద ము. అను ౧౧. పం ౧.] (౯౭ 

[1సపాఠకము౬. 

అనువాశము ౧. 

| | | | | 
౧౫౮. ౧ సం ఆప్పసిఖ్బామి యజుహాోపజామాయుర్ధనంచ। బృవాస్పతి(పసూతో 

| [| | | 
యజమాన ఇహమారిషల్ ౨ అఆజ్యమనీ సత్యమని సత్యస్యాధ్యత్షమసి 

] | 
హావిరనీ _వెశ్వానరం వెళ్వబేవ ముత్పూత శుమ్మగం సత్యౌజాఃసహో౭2సి 
వ గా | వ్ వ | 

| | | | | 
సవామానమని సహాసా్టరాతీః సహస్వారాతీయతః సహసృష్ళతనాః 

| | సవాస్వపృతన్యతేః। సహ సవిర్ణమనీ తన్నాజి. న్వా22జ్యస్యా22ద్యమసి 

౧ ఓ యాజ్యమా ! బృహస్పతిచేం _బేరణచేయంబడిన నేను సంతానమును 

ఆయువును ధనమును సంపాదింతును. నిన్ను ఈమం.ళముచే. బ్మాతయందు 

బాగుగా. దడుపుచున్నాను. ఈ కర్మయం౦దు యజమానుండు హపిాంసింపటడ 

కుండుంగాక! ౨ ఓంయాజ్యమా ! (కర్మలలో నడిపించు వానన్ర అగుచున్నావు.) 

( నేతిచే హోమాభారమగునగ్ని  (పద్వలించుచున్న దె పొందంబడుచున్నదని 

భావము. ) కర్శఫలము నివ్వందగుదువు. (సాధనమని తా సత్పురవ్వులగు 

_బుత్విజులకు కర్ణస్వామి వగుచున్నావు. ( జోతిపోమమున సంధున్న బుత్సోజులు 

యజవమానునితోం బదునేడుగురు ) సత్పురువ్వులు పరస్పరము '(దోవాశంకను 

పోగూట్టకొనుటక తానూనప్రవును అజ్యమున ...తౌ కుచున్నారు. _ఆస్పర్శ 
ల ం/ 



౧౮ [అ౧ (ప్ర౬. ఆంధ వేదములు... అను ౧.పం ౨] 
సత్పుడములకర్మ. ఆకర్మకు స్వామివగుచున్నావు అనిభావము. (పథానముగా 
"హోమము చేయంబడుదానవగుచున్నావు, సమస్తజనులకు ( భోజ్యమ/ట చే) 
సంబంధివగు చున్నావు. సమస్త 'చేవతలకు (హవిస్సువగుట చే) సంబంధి వగుచు 
న్నావు. సత్యమగు బలము కలదానవు, గొప్పబలము కెలదానను. శత్రువులను 
దిరస్కరించుటకు సమర్ధమైనదానవుు శడశుతిరస్కారముతో 
నోన్న దానవ్రునగు నీవ్రు మాళతువులం దిరస్కరించుము. ఎవరు (పతృక్షముగా 
శ్యత్రుకర్నను. జేయుటకస మర్గు లె మనస్సు చేంజేయుట నిచ్చయించు 
చున్నారో వారినిగనాడ తిరస్క_రించుము. శ (తుసేనలను దిరస్క-రించుము. సేనలను, 
సంపాదించుటకు. గోరుచున్న ఫతువులనుగూడ తిరస్క-రించుము. అనేక విధమైన 
నామర్ధ్యముకలదానవు. ఇట్టిస్తభావముకల ఓ యనగ్నీ ! (యాగముద్వారా) నన్ను 
సంతో సుపెట్టుము. లౌకిక రాజ్యమునకు గాడ అజ్యమగుచున్నావు. (అనగాముఖ్య 
మనిభావము) లౌకిక ఫలసాధనమగు కృష్యూదికమునకు స్వామివగుచున్నావు. సత్య 
మగునాయున్రుకలదాననవ్ర, (ఆజ్యముచే గలిగిన కర ్రచేరాబోవు శరీరమునంటేయా 
యున్రపొందింపబడుచున్న దో యాయాయుస్సుస్థిరమైనదికావ్రన ఇచ్చటస త్యాయుప్ట్య 
ము చెప్పంబడీనది. ) సత్వఫలముకల దానవు, అటువంటినిన్ను కంటితోంజూచుచున్నాను. 
అటువంటినిన్ను బొందుచున్నాను. 

పంవాశతు ౨, 
అణా థీ 

| | థః వ ౧౯౯. అనిసత్యళువ్మమనీ స త్యేనత్వా2 భిఘారయామి తస్య తెభశ్నీయ ఎ పళ్నూ. 

ls గృష్దోమి పథ్బానాంత్వా పజఖ్బజనానాం యనా/య ధరాయ ' గృష్టోమి; 



[౪౧ ప) ౬ కృష్ణయజు ర్వేదము అను౧పం౧ 7] ౧౯ 

చరోస్వా పజ బిలస్య య్మన్రాయ ధరాయ గృహోని (బవ్మాణస్వా 

| | | క 

లేజనేయ్మన్తాయ చర్వా/య గృహ పామి ( (త స్య తే జనసే య 

నాయ 3 ధర్వాగయ గృహ్హామి వికేస్తయన్తాయ ధరా? య గృహా 

నువీర్యాయశ్వా గ్భహ్హోమి సుప్రజాస్తా ‘ యత్వాగృప్లోమి రాయస్ఫోపూయ 

| | 
త్వాగ్భృ హామి (బహ్మవర్చసాయత్వా గృహ్హామి భూరసా కర్ 0 హావిన్టవా 

| | | | | 
నామార్పఫో యజమానస్య చేవానాంత్యా[ దేవతాభ్యో గృహ్హో మి కామా 

య త్వాగ్భ హోమి గి 

౧ ఈవా క్యార్ధము పెపంచాళతులో [వాయంబడినది. ౨ తూర్చుమొదలు 

ఊర్థ్వాన్నము ఐదుదిక్కు-లందుండు వాయువులనుకాని, శరికమునందుండు. (ప్రాణా 

వాన, వ్యానో, దాన, సమాన, రాపవాయువ్రంనుగాని స్వస్వవ్యాపారములందు నియ 

మించుటకొఅకు జగత్తునుధరింపం జేయుటయందలి కౌశల్యము (దేర్చరితనము) కొట 

కును ఓ యాజ్యమా ! నిన్ను |గహించుచున్నాను. ఈతరువాయి వాక్టముల యన్వ 

యముకూడ నీవిధముగా. డెలిసికొనవలయును. . (ప్రతిపదాగ్గ ము మా తము [వాయః 

బడుచున్నది. పఖ్బబుతువులు = ౯ ౨ వమాసములరకు _నెచుబుతువులుగ (సూడ 'స్టీవ 

హోరము వేద ప్రసా ము. పష్బా దిశ = =టోర్ల ర్వదిక్కుతా. గలివి తూర్పు మొదలగు నాలుగు 

దకుూ-లు. పఖ్బ్బజనాః = దేవ మనుష్య అసుర రక్ష గంధర్వులు. చరుః = పాకాధార 

మగుస్తాలి. ఇదిరయైదురం[ ధములు కల్పియుండుట కం్పససీద్రము (బహ్మణః= _వాహవ్మా 

ఆజాతియుక్క.. తేజః = [బహ వర్చస్సు. తుతేస స్వ త. తియజూాతియొక్క-. రీజః = 

యుద్ధసామర్థ్యము. వి శే= ఒనెశేస్టిజాతి సంభంధియగు కృషి వాణిజ్యాదికము రాకకై 



ష్ ఉగ 

౨00 కి ౧ 1ప ౬ ఆ౦ (ధ్ర వేదములు. అను ౨. పం a] 

: ని 

(అనిమస్ట్య్హముగాం 'జెప్పవలయును.) సుఏర్యమ్= =అందరికిదమతవు వ్యాపారముల౦ 

దలి . నామర్థ్యా తిశయము. సు[పజాస్త కమ్ = మంచి సం తొనము కలిగియుండుట. : 

రాయస్మో హః (బహ్మవర్చసమ్ = వేదశా స్ర్రైపరిజ్ఞానము "భూరస్నాకగాం. : 

వావిః”. స! కర్ణము(వాయం బడుచున్నది, (ఓ యాజ్యమా ! నీవ వ 

మా శేయసస్సు కొాఅకుగమ్ము. దేవతలకు హవిస్పువుకమ్ము. యజమానుని యాక్ ; 

స్సువగుము. _దేవతలద్భ ప్రిపఅచునట్లి నిన్ను ేవతలకొఅకు (గ్రహించుచున్నాను;. 

(ఓ యాజ్యమా! వావిస్సును (గ్రహించు దేవతలు నిన్ను నేవిధముగాం గోరుచున్నారో. 

అటువంటి.) దేవతల కావుముకొజకు నిన్ను [గహించుచున్నాను, 

(పథమానువాకము సమా ప్రము. 

—* 0 *— 

అను వాక ము ౨, 

౨౦0: ధ్రునో?సి ్రువోవాగాం సా తేషు షు భూయాస౦ధీరశ్చేత్తా వసువిదు గో? 

స్యుగ్రో2వాగ్ 0 సీజాశేషు భూయాసము గశ్చేశ్తా వనువిదఖి భూ ర'స్య ధ్ 

భూరవాగ్ం సజాతేవు భూయాసమభి భూశ్చేత్తావనువి 9 ద్యునల్ని త్వా 

బ్రన్నాణా డైవ్యేన హవ్యాయా సై గవోథ వేడాతవేదః! ౩ ఇనా నాస్వ 

న్ను ప్రజసః సువీరా జోగ్గీ వేమ బలివ్భతోవయం తే యస్నీఅగ్నే అ 

యజ్ఞ స్యరిష్యాల్ | 

న్ wat Me tg “ల ప ల 



(అగ. (ప్ర ౬ కృష్ణయ జు ర్వేద ము. అను ౨. పం ౭] ౨౦౧ 

౧ (ఓ మధ్యమపరిధీ ! నీవు) స్టిరమైనదానవగుచున్నావు. (అటువంటి నిన్ను 

మం[తపూ ర్వకముగ సంస్కారము చేయుటచే) నేనుకూడ జ్ఞాతులలోస్థిరుడను 

కాగలను. (మజీయు_ధెర్యవంతుండను రాక్ష సులనుజంపుటను, (ఎట్లో) తెలిసికొనిన 

వాడను, ధనవంతుండను కాగలను. (ఓ ద&్నీణపరిధీ ! నీవు రాక్షసుల జంపుటకు) 
'కుమగుచున్నాను (నిన్ను మ._(తపూర్ష్ణకముగ సంస్కరించుటచే) ననును జ్జాతు , 

)లోం టీత్షు(డను ఇత్యాదిపూర్వవత్ (ఓ యు త్రరపరిధీ ! నీవ్ర రాత్షసులం) దిరస్కరిం .. 

కువాడను ఇత్యాదిపూర్వవత్ . ౨ ఓ యగ్నీ ! చేవయోగ్యమగు మంత్రేమునే 

ఎన్ను ఈశర్శ్మయందు హవిస్సును వహించుటకు యోగ్యునిగాం చేయుచున్నాను. 

కఓ యగ్నీ ! నిన్నుం (బజ్వలింపం జేయుచున్న మేముకోభనమగు సంతానము 

అలవనారము, నోభనములగు భృత్యులుకల వారము నె నీకుః బూజను చేయుచు. జాల 

కాలము జీవింతుము, 

పంవానతు ౨. 
—-—_0 

| | 

౨౦౧. యద్వాస్క-స్దా చాజ్యస్యోతవిట్లో శేనవాన్మిసపత ్నం దుర్మశాయుమైనం 

| | 
దధామి నిర్ బుత్యా ఉప్మా | ౨ భూర్భువః సువ 3 రుచ్చుప్మో అగ్నౌ యజ 

మ. 1 1 | 
మానాయిధినిశుహ్మో అభిదాస తే అగ్నోదే వేద్ధ మన్విద్ధమన్ద ) జిహ్వా రమ 

ల్ | " “| నాల. న. | ల 

ర్హస్టస్యత హోతర్మూర్థన్నా జిఘర్శి రాయస్ఫోపాయ సుప్రజాల్హా యసు 

| | | ' ] | 

పర్యాయ ౫ మనో౭2సి పా జాపత్యంమనసా మాభూ లేనా22విశ ౬ వాగ 

| | 
సె ననీ) సపత్నతుయణే ॥ 

26 



౨౧౦౧ _౨ [అ ౧. ప ౬. ఆం|ధ వేదములు. అను 9 పం ౨ 
చయయ. 

"సాం నుమ 

౧ ఓమయన్నీ! వనా యజ్ఞ ముయొక- యేబది రి రాదికమో, (రాశ్షపాకులచే)! 

నశింప చేయంబడి నదగునో ఆద్యమునకుంగూడ సంబంధియగు. నేస్పల్పబిందు సమ్మ 
చాయము (జుహువ్రలోనిది) |క్రిందబశునో, ఓవా వ్యాపకు:డా! అనశింపంబడినదానిచేతన, 
(కిందంబడీనదాని చేతను శతువును చంపుదును. చంపుటకు శక్య్వుడు కాని శక్ర 

వును పాప దేవతియొక్క_. తొడయందు స్థాపించు చున్నాను ౨ భూః ___ భువ లా 
సువః — లోక తేయవాచకములు. ఈహావిస్సులు లోక త్రయ స్వరూపములుగా, 

సోత్రము చేయంబడుచున్నవి, ఎ దేవతలచే |బశకాశించు చున్నవాండో! 
వి కోపము చే (బకాశించు చున్న వాడా | సు సవతోవకారణమెన PIN: నాలుక ల్ను 
గలవాండా ! ఓయన్న ! యజమానునిఫొజకు వ్య కమెన బలము కల వాడవ్రకమ్ము. 
శత్రువును డిరస్కరించు బలము కలవాడవుకమ్ము. (శత్రు కార్యములందు బలము. 

న నుపయోగించవలవని తాగ) ఇచట యజమాను నను(గహించుటకు, శతువును, 
ని గహించుటకు, అగ్ని నాలుగుసంబోధనల చే. (టోత్సహిం పబడినవా(డు. ర దేవతల 
నాహ్వోనముచేయునోయన్నీ ! మరణమూలేని నీశిరస్సునందు 

శ] 
న 

ధనపుషకొఅకు, మంచి స 
క. 
ఒస్తే 
3 

క కా 1 
నీవ్ర మనస్సువు. (పజాపతి సంబంధివి యగుచువన్నావు. ప్రజాపతిసృష్తమను. త. 

క్ర. 
తో నాయందుం (బ వేశింపుము. ((సువము = నెయ్యి 'మొదలగుహావిస్సు జోను 

చేయుటకు సాధనము, ఆఘారము = ఒకానాక నేతిథారకువే 
సంబంధించిన యాఘారమా!) 

వంటి యక్ఞాంగ ము.) 



అం ల. TH roms y bi irda 

ప 

IY SAE 2 FTN AE ఇరా 

౫. (శ ౬. కృషవ్ణయజుశ్వేదము, అను ౨. పం 3.] ౨౦౩ 

పంచాఠతు 3౨. 

Ree | 1. 
౨౦ ౨౩. వాచామేని/యణా?z7విశ ౧ వసన్నమృతూనాం ప్రీణామి సమా వీతః 

| | | | | 
(వణాతు (గవ శ్రవఖతూనాం (వీణామి సమా వీత? _చ్రణాతు వర్గాబుతూ 

| | | | 
నా 0౦ (వీణా మి తా మా (వీ తాః వీణన్ను శరద మృ 

| | | | 

తూనాం (వీణామి సామా(పీతా (వీణాతు హేమన శిశిరా వృతూనాం 

| | 

(చీణామి తెిమా (ప్రత్ వీణీతా 3 మన్నీషోమ యారహాం చేవయజ్య 

' | 

యా చక్టుష్మా న్ఫూయాస క మగ్నోరహం జయ జ్యయా౭న్నాదో భా 

యాసమ్ | 

(ఇచట వసన, (గ్రీష్మ, వరి, శరత్ , హేమ శశళిర, ఈ మైదు బుతు 

. వాచకపదములు సమిత్ , ఇడ, బరి, తేనూనపాత్ , స్వాహోకార ఈ యెదు - (పయాజా 
, యౌ యా 

(యాగా) భిమాన దేవతలను చెప్పుచున్నవి కావున వసనాదిపదములకు సమిద్యా 

G 
గాది (పయాజూభిమాన దేవతలు అరమని యెజుంగవలయును.) బుతువులలోని 

' ఫసమిధలనభిమూనిం చిన చేవతను (నేను) సంతోషపెట్టుచున్నాను, ఆ ఆ దేవత 3 సంతో 

పించిన-ే నన్ను సంతోమా పెట్టుగాక . గ్రీష్మాది పదములకు గూడ యూ విధముగానే 

' అరభూూవ్యాము. 9 అన్నీ హోమ దేవతల సంబంధ మెన చేవయాగము చే చేను చూపు 

అ 
' గలవాడనగుదును. ౩ (దర్శ పూర్ణమాసలలోం పధానయాగము లకు అగ్ని దేవత 

' శావ్రున) అగ్నిసంబంధియగు ధ్రేవయాగముచే నే నన్నము దినువాండనగుదును. 

నన ఇ = ల 

ష్ నొ 



౨౦౮ [అ ౧. (ప ౬, ఆ౦(ధ వేద ములు. అను ౨. పంఖ. 

పంచాశ తు 5, 

] | | i BD ల | J, : ౨౮౩. దబ్ధిరస్య దజ్ఞ భూయాసమముం దభేయ ౨ మగ్నీ పోమయోరవాం శ 
; ఆ - 

| | | | i యజ్యయా వృ(తహాభాయాసన క మిన్హా?గ్ని యారహందేవ యజ్య యేస, 
| క్ష | యావ్షన్నా దోభూయాస ఠీ మినిన J క్ ఆవి ఎ ౧ భా స న్ద)స్యా హందేవ యజ్య యేన్ది)యా వీగ్ధా 

_ స్వ | | [1 యాసం స్మ మ సాన్ల/స్యావాం 'దేవయజ్యయా జేమానం మహేమానంగమే; 
Er 

| | 
య ౬ ను్నోః స్పిష్టకృతో2వాం దేవయజ్యయా22 యుష్మాన్య్షేన హ్ 

ణే 

పాంగమేయమ్ | 

౧ (ఓ యుపాంశు యాగదేకణతా | నీవ మాచే ద్వేమీంపం బడినవానికి: 
౨ 

లాంసకొండ నగుచున్నావు. (నీ యను గవామువలన శ్ర తువులశే) హందికడ 

నత ఖో 
3 

+ 
శ 
ర. 
న 

కానినవాడను కాగలను. ౫ మహేం(ద్రుని సంబంధిమైన చేవయాగముచే నేప 
డయశీల యా . 

(సతర మహ త్త్వ్వమురు పొందుదురు. క శ్విష్టకృ త్తగు నన్ని సంబంధిమైక 
ఇ 

గ్ 

తతత క 

ముకం తతలు! 

ట్ 

Fs G9 స్ ల్ల న్; (3 ల్లో టో రో 
లుల టన కట 

ద్వితీయానువాకము సమా పము. 

రీ 
బన 

0 ల్ - 

డి 7 స Fw వ. 

లు న. క శ 

క. సే pa ity os Ca mts Ph. 

EDT IOI = చ oe fF re, a Gr ig ie Hs, aN "| న రము He Lt వయ పను, ల పఇ హే 



. 
జు శు Ur FP 

wn అ a > 
ఇ. న్ని 

[అ ౧. ప, కృష్ణ యజుర్వేదము. అను 3, భం ౧.7 ౨౦౫ 

అనువాకము ౩3. wy 
క 

నం. 2 

౨ం౦ంర అగ్ని ర్మా దురిహైత్చాతు సవితా౭ఘుళగొంసా ౨ వోస్టమే౭న్నీ దూరే? రా 

తీయతితమే తేన జేవగ్ 0 3 సుహాపవ వర్ణ ఏహీయాన్స కాక్షుక్యాన 

అభ్యేహిమామను (వతాన్యు శీక్షాణిమృడ్డ ప్రమిడ వవ్యాదీత ఏకి సర స్వ క్యే 

హీరని రసి రమతిరసి సూనర్యసిజుపే. జు జుప్టీం ంచేంరీయూకేహూక. ఉపహవమ్! 

వ ౧ దురిష్టమునుండీ యగ్నినన్ను రక్షించుగాక, పాపనంతమైన రాక్షసాది. 
సముడాయమునుండి సూర్వ్యుండు నన్ను రశ్షించుగాక, (దురిష్టము = మం[తలోపము 
వలనగాని, (కీయాలోపము వలనగాని, సిద్ధమైన దుష్కర్మ మని తౌ!) ౨ వరాతసాది 
సముదాయము నాసమోపమునగాని, దోరమునగాని శ(తుభావమును కోరుచున్న 

దో ఆళ | తుసముదాయము నీ యజమానభాగమైన యిక చేత జయింతును, (ఇడా 
హఠోమము చేయగా మిగిలిన సావిర్వ శేషము.) ౩ శోభనమగు కృంగపృచ్చాదియా 
పము ఘృత మాపమగు వర్షము, శుక, కృప, కపిలతాది వర్గములుకల ఓ యిడాబే 
వళతౌాౌ 1! ఈ మాసంబంధములగు శాస్తో) క కిస సాధనములతో సంపూర్ణ రము లెన 
యజ్ఞ గృహములను గూర్చిరమ్ము, నన్ను నుద్దేశించి యీయళజ్హవళేము నందనుకూల 
మెనడానవగుచు రమ్ము. (ఓ యిడావిశేవములారా ! మరు) మాశీరస్సులను 

స్నేవాపూర్యకముగ చాసనచూచుటచే మిక్కి-లిశోధనము చేయుడు. (ఈఇడయొక్క- 
చేరు స్పష్టముగ నిచ్చట చెప్పబడుచున్నవి.) ఓ యిడా ! రమ్ము ఓ యదితీ! సరస్వతీ! 
రమ్ము. ర న్నివగుచున్నావు. రమతివగుచున్నావు సూనరివగుచున్నాపు. ఓ పీయమైన 
యిడా! న్నీ వీతినిపొందుదును. రమ్మనిమాచే ననుజ్ఞను వొందినయిడా! నేనుకూడ నీయ 
మజ్ఞు ను పొందుదును. ఈ యజ్ఞమునకు ఫల(ప్రార్ధనారూపమై యేయాశీస్పుకలదో, 
s యాళీస్సునాకు సళ్యేమగు గాక, అనాదరనమిను చేయని మనస్సుచే నాఫలమును 



౨౦౬ [అ౧ పీ౬ ఆఅఆ౦ధ్య వేదములు అను 3. పం ౨ 

(సాధించుటకు నీయను గహమువలన) సమధ్దుడను కాగలను. నా చేననుష్టింపయుడీన 

చి యేస(ర యోాయబ్ఞము (క్రమముగా) స్వరము నధ్ధి్టించుగాక. (యజ్ఞమం నధిష్టిం స్ప 

మునందు హవిస్పులందిను చేవతలు నివసీంచుచున్నారో, ఆ) స్వర్షమునుపొందుగాక. : 

ఏది చేవతలకు వావిర్భోజనశాలనుః గూర్చిపోవునట్టిమార్ల మో, ఆమార్లము చే (ఈ. 

యజ్ఞము) దేవతలను. గూడపొందుగాక. (ఈ యమునే సంతోవి. ౦చినవాండై 

యిం[దుండు మాయందు (మజియొక యజ్ఞము ననుప్తించుట ఒకె) చతురాది పాటవ. 

మును స్టాపించుగాక, యజ్ఞ సాధనములగు "ఢనములు “(జేయణబడబోవ్రు) యజ్ఞములు, 

మమ్ము | శయించుగాక. ఆయజ జ ఫలములగు సాలీస్సులు _ మాయందుందుగాక. 

అటువంటి (పీయమగు నీవు మమ్ము గూర్చి శత్రువులకు హింసక మైనదానన్రు 
ధనముకలడానవు కమ్ము. (ఇ్రడ= హావిర్వి శేషము.) 

ఖీ 

పంవానసు ఆ. 
అణా 

వల బాల అని 

౨౦౫. కేజీయసామే _నత్యా2? శీరస్య యజ్ఞస్య భాయాదరేడతా మనసరచ్చ 

కేయం యల్ఞోదిన[౦రోవాతు యజ్ఞోదినంగచ్చుతు యోడేనయా నః: పస్ట్. 
| Or 
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sd | | 
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[అ౧. [వ ౬. కృపష్టయజు క్వేదము. అను ౩. పం 3.] ౨౦౭ 

పంవానతు ౩3, 

$ | | | ౨౦౬. అనీజువీంచే గమేయం ౨ మనోజ్యోతిరుప తామా జ్యంవిచ్చిన్నం య 

| | | | ఖ్ 0 సమిమందభాతు। బృహాస్పతిస నుతా మిమంనోవి కే దేవా అవామా 

| l | దయస్తామ్ ! ౨ (బధ్నవీన్వస్వ దదతోమే మాశ్రాయి కుర్వతోమే మో 
| | | | | | పదస ఈ (త్రజాపలేర్భానో2 సూ ్యర్దస్వానన్సయ స్వాన్సాణాపానా మే 

| ‘ | | / పాహి సమానవ్యానౌ మేపాహ్యుదానవ్యానా మేపావ్యాశ్షి తో Zz స్య 

| | 3 

౧ పీ యిడా !నీవ్ర |వీతివాపమగుదున్నాను. మమ్ము సంతోవపెట్టుము. 
మా చేసేవింపం బడీనదానవగు చున్నావు. న్నీ వీత్రిని వాందుదును ౨ నమూాననీయు(డ 
యిన యన్ని (ఆయా యాహుతు లందలి) యాజ్యమును సేవిం చుంగాక. (పదోయొక్ష 
_వెక్ ల్యముచే) విచ్చిన్నమయిన యాయ మును (_వెకల్యము లేకుండంగా) సమకూర్చు 
గాక. బృవాస్పతి స్వయముగానే యీయడ్డి మును విస్తరింపంజేయుంగాక, సమ స్త 
దేవత లీయజ్ఞమునందుం దృ వ్రినొందుదురుగాక. ౩. ఓయజ్ఞ పురుషా ! (ఈ బుళత్విక్కు 
లను) సంతోవపెట్టుము. ధనమునిచ్చుచున్న నాయొక్కధనము శ్నీణించకుం డుంగాక, 
యాగముసేయుచున్న నాసామర్ధ్యము శ్నీణించకుండుంగాక. (మణిల మఅల వృ, 
నొందుగాకయని భావము) ౪౮ (ఓ యన్వాహార్యమా!) బలముకలిగి నట్టియు, 
పాలవలె రుచిక లిగి నట్టియు నివు (పజాపతి భాగమగుచున్నావు. నా (ప్రాణా 
పానవాయువులను రథఖ్నీంచుము. నా సమాన, వ్యాన వాయువులను రశ్షీంఛూము, 
నా యుదాన, వ్యానవాయువులను రశ్నీంచుము. _ (నీవ్ర) త్షీణించనిడాన వగు 
చున్నావు. : (కావున) క్షయము లేకుండుటకయి నిన్ను నిచ్చుచున్నాను. పర 
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లోకమునందు నాభోగముకొటకు శీణతనొందకుము. (కావున నేనుకూడ) పర. 

లోకమునందు నిన్ను (స్వేచ్చగా ననుభవింతున్సు ( అన్వాహార్యము=బుత్వోజులు -.; 

భశ్షించునట్టి శేమించిన హవిర్విశేషము ) 

మ “yx . జంకు న 

శమము ap త is న. 

తృతీయానువాకము సమాప్యము 

వ్ 
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| 1 లు _ ve ప్ 

mn (| wa Trt ల ల ie Wy - 

నో అతల ువ స్ట టయ టి యాలని హోము మున్ను వ 

అనువాకము ర 

ళ్ 

| | | [న 
౨౮౭. బరీ హో 2వాం 'దేవయడజ్యయా (పజావాన్ఫూ యాసంనరాశగం సస్యా 

లి లె 

f | | | | క్ 
వాం దేవయజ్యయా పళుమాన్ఫూయా సమో స్విష్టకృత్72హం జేవయ | 

| | | | 3 

జృ్యయా22యుష్మా న్య ఫైన (పతీపాం గమేయ (౨) మ్నోరహముజ్హితీ మనూ 3 

ED | | . 
కైమ్ సోమస్యావా ముజతిమనూ చేవ మ్నౌరవా ముజ్లీతి మనూ శ్రేషమన్నీ ' 
జ_ _ జు జు _ _ జ జ _ ౫. 

| | | ra 
భోమయ్యయోారవా ముజిలి మనూక్లేవమిన్దా గన్ని యోరనాముజతి మనూపేష ' 

౨ ( బక వరాశంస, న్వీష్టకృచ్చజబ్లములు అనూయా జ చేవతలగు. న్ని | 
వీశేషములను డెలుపునటివి. ). బర ర రేవతాసంబధమగు._ దేవయాగముభే... వేను: . 
సలతానవంతుండనగుడును. , నఠాశేంస 'జేవతాసంబంధమణగు దేవయాగము చేశేను.. 1. 

పకేవులు కలవాండనగుడును. "సేకంచిన స్విష్టకృన్న య్యత్రవిదివరలో తెలుపబడెను) [. 
Hi 

Ee 
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[6 ౧. (వ ౬. కృష్ణయజుశ్వే్టేదము. అను రో, కష్ట. 2] శింగ్సా 
| త్ 

కటలా కనకం AE యాజ అనూయాజ అన్నవి హోమములు. ) ౨ అజ్యట్లోగాది. .'జేవతలగు 

గ్నా్టాదులు హవిస్సును సేవించి ఆహావిస్స్పు చే బోమీంపంబడి... | యజ్ఞ వ్లిరోద్దుల artim 
క్త 

యిన శాశడుసులా దిరస్క రించిన వారయి యుత్కృష్టమగు జయమునందిరి.., వార 

యొక్క జయముననుసరించి యజమానుండనగు నేనుకూడ శ్మతువులు. | ద్రైరసం కించ 

'యుత్కల్బృష్టమగు జయమొందితినని త | (ఈమం[తమునకు దండాన్వయము 

సులభము కావున తాత్సర్యమువమూ తము నర్ణి ౦పంబడినది. 

ఎల తపక TAM Miia Ah... MF. 
కంవాశతు ఆ. 
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౨౦౮. ఉజ్జితిమ నూశ్హైహం ము పాన్ష/స్యాహ ముక్జితీమ నూశ్రేషమగ్నా! స్విష్ట్రక్యృ 

|. 
త్ 2హ ముజ్జతిమ నూజ్జేషం ౨ వాజస్యమా (పస వేనోడ్లా ళేశో ద్యగభీత్ 

. ర! 
అధాసపత్నాగ్ ౦ ఇన మేని (గా ఖేణాధ రాగ్ ౨ అక ఉద్దా భంచన్నిగా 

| 

భంచ(బవ్మా చేవాఅపీవృధన్ అథాసపత్నా నినా $న్నీ మేని షూచీనాన్వ న్ 

తామ్ (3) ఏమాఅగ్భన్నా శిపోటోహశకామా ఇన్ల)వ నః | ౨|| 

౧ ఈవా క్యార్ధ్థము 'పెపంచాళతులో (వాయంబడీనది. _ం్ర ఇం[దుండన్న 

మునకు గారణమగుట చేతను (సువము_ (హోమముచేయు సాధనము - గరికు 

చే స త్ల. చెను. వంటిది - కోజ్లది ) నూర్గ పముగా గహించుటశేతను నన్నుత్యర్ణ నొోందించ 

పిమ్మట, (సృచమున్సు [క్రిందుగా గహించుటచే నాళ్ళతునవులను [కిందుగా (తిర 

స్ట్రతులనుగాం) జేసెను... చేవతలు దృఢమయిన యూర్థ్మగహణమును, అథో 

(గ్ర్రహాణమును. వృద్ధినొందించిరి. వీమ్మటనంతేటను పరుగిడుచున్న నాళ (తువులను 

27 
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నళింపంజేయునురుగాక, ౩3 ఈయాకీస్సులు నన్నబొందునుగాక. మేముకూడ 
నాయురాది దోవామును గోరుచున్న వారమును, ఆఫలమునిచ్చు నిం దుని సేవించు. 
చున్నాము. (ఆనేవచ్వే పుత్ర పౌ తాదిసంతానమును, కొఆఅంబడుచున్న యన్న 
మును ఆయువును (కామధేను సదృళుండగు నింద్రునినుండి) పితుకుదుము. 

 పంజచాశోతు ౩. 

౨౦౯ వనామే పీంధుశ్షీ మహీ (ప్రజామివమ్ (౨) రోహీ హీ లేనత్వా2గ్ని శే నకాంగ ' 

ముయతువారిభ్యాం క్వేనోదేవతొంగ మయ త్వేత శేనత్వా సూర్యో దేవతాం 

| | | | గమయతు (3) విలెముఖ్బావి. రశనావిరల్మీన్వి యూ[క్రాయాని పిచ ర. 
అనితను 

| | | నానిధత్తా దసా సు ద్రవిం యచ్చభ్మ దం (పణోబూ తాద్భాగఛా నేవ 

౧ ఈ వాక్యార్గము ,వెపంచాశతులో [(వాయంబడీనదీ, ౨ (రోహిత 
వారి ఏతశ, శోబములు (క్రమముగా నగ్ని, ఇంద, సూర్య, గ్యురములను తెలు... 
పునవి.) ఓ (పస్తరమా ! అగ్నియొక్క- గురమునే నగ్నినిన్ను బేవత్వమునుం ్క 
బొందించుంగాక్క _ ఇంద్రునియొక్క- గ్యరముచే నిందుఃడు నిన్ను చేవ వత్యమూూ 
బొందించుంగాక. సూర్యునియొక్క గురముచే సూర్యుండు నీన్ను బేవత్వమును. 
బొండించుంగాక, ((తస్తరము = దర్భమున్రీవి శేషము. ) 3౩ ఓయన్నీ ! నీకు 

AMEE 4 whee Pet hy 



[అ ౧. ప ౬ క వ య జు శే ద ము, అను ర. పం ర] ౨౧౧ 

బంభనహేతువులగు ఏజీనును, కశ్లెమును, (తాటినిభరించిలివో ! వాటిని విడుచు 
చున్నాను. (ఈవిడచిపె పెట్టుట చే సంతుస్తుడ చె) మాయందు 'ధనమునుంచుము, 

ఇంకచేది యన్న పానాదికము కలవో || దానినీం/సాడ  మాయందుూంచుము, 

(మావావిస్సును భుజించు) చేవతేలకు హవిస్సు నిచ్చునట్టిమమ్మును (గొప్పగాం 

జెప్పుము. ర వ్యాపనీలుండగు ' బృవాస్పతి పు త్రసంబంధియగు చేవయాగముచే 

సంవూరయజ్జముచేత గలిగిన (పతిపషను పొందుము. ౫ ఈ వాక్యార్హము తరువాయి 
క్ ర్ల లు థి 

పంచాళతులో |(వాయంబడును. 

ఉంవానతు రీ, 

| | | 1 ' | 

౨౧౦. సురేతాశేతోధి మీయత్వష్షురవాం దేవయజ్యయా పళూనాగ్ం రూపంపుపే. 

| ఖీ | | |. (1. 
యం దేవానాం పత్నిరగ్ని ర్షృవా పతిర్య వస్యమిధునంత యోరహం 'దేవయ 

| | | ( | 
జయా మధు నేన (ప్రభూయాసం (3) వేదో౭సివి తిరసి వి దేయకర్శాసికరు 

| | | | | | 

ణమనసీ|క్రియాసగ్ ౦ సనిరసి సనితాzసి ననేయం ఘృతేవ నం కులాయి 

| | | | | 
నం రాయస్పోమగ్ ౦ సహ్మసీణం వేదోదిదాతువాజినమ్ 1౫4 

౧ (నాలుగ గన పల్నీ సంయాజలకు( (గమముగా, సోముడు, త్వష్ట చే 

పత్నులు, గృహపతియగు నగ్నియు, చేవతేలు.) సోమునిసంబంధియగు  చేవయా,. 

మునే చేను మంచిచేతసు స్సు కలవాడ నె శేతస్సును ధరించుదును. త్వష్ట సంబంధి 

యగు చేవయాగముచే నేను పశువుల రూపమును పోమీంతును, 'దేవపత్నులు, 

గృవాపరియగు నగ్నియు, యజ్ఞమునకు మిధునము (దంట) వారిసంబంధ మైన దేవ 

యాగముచే నేను పుత్రపుతీ (మిధున) రూపముగా కాగలను, (పత్నీ సంయాబ 



మాతను అంద్ దరశనం ౨౧౨ [అం (ప ౬. ఆ౦[ధ వేదములు. అను. ౫. పం ౧ 

oS పు 

లు= యాగవిశేషములు.) ౨ ప డర్భమయమా ! నీవు అవద మను చేరుకో! 
దానవగుచున్నాన్రు (అనగా) (దవ్యలాభమునకు సాధనమగుచున్నావు. (ఆసార్మ 
నముచే నేను ధనమును) పొందుదును. కర్మయను చరుకలచానవగుచున్నావ' 

(అనగా [క్రియతే = (అనేనేతి) కరణమ్, అనువ్రుత్ప త్రిచే చేదిని తుడుచుటక్షు 
నాధనమగుచున్నావు. (దానిచే) సమ్మారనము (= తుడుచుట) చేయుదును. 
సనివను (= ధనమునకు దాతయని వ్యు!) చేరుకల దానవగుచున్నాను. (కావున 
నీయనుగహముచే) బుత్విగాదులకొఅకు ధనమునివ్వుగల ఈ, మణియు 'వేదనామము. 
కలనీను నాకొజకు, భోజనసాధన సమృద్ధమయినట్టియు, నివసించుట కాధారమగు 
బహాుగ్భహములు కలిగినట్టియు, సవా స్రాదీ సంఖ్యతో గూడుకొనినట్రియు, భోజ్య 
మయిన యన్నముతో సమృద్ధమయినట్టి, ధనపుష్లి నొసంగుదువ్రగాక, దర్భను 
యము = దర్భలక ట్ల) 

[hers రన 

PEAT WT. EN, Es 

చతున్గానువాకము సమా సము, - 

శ ul 

BRET DE TIT We TPE TOT SEAT RT 

అను వాక ము ౫, 

} 
| 

| | | ౨౧౧. ఆవ్యాయ తాం (భ్రువాఘ్ఫ తేన యజ్ఞంయజ్ఞం ప్రతీ చేవయద్య్యనూ హరాయ 

ఊధోజదిశ్యా ఉపస్థజరుధారా వృధ్ధినీయల్ల అన్మిన్ (>) ప్రజాపతే! (| 

భాన్నామ లోక ప్తన్మిగ్ంస్తా దధామి. సహయదమానేన . () ' నద దీసిన a 

భూయాః సర్వ సి సర్వంమే భూయా॥ పూర్ధమనీ పూర్ణంమే భూరి వా _ ౯ ts 
అలా స వు లు 



[అ ౧. పీ ౬ కృపయ జు ర్వేదము అను ౫ పం ౨౫ ౨౧౩ 

| | | | అక్షీతమని మామేశ్నపాః (ర) (ప్రాచ్యాందిశి దేవాబుల్విజేమార్డ యన్హాం 
| 

దశ్షీకాయామ్ ॥౧| 

౧ ఆయాయాహాతినింగూర్చి దేవతలనుద్దేశించి సహాోమము చేయుటకు. . 
గోరుచున్న బుతిషక్కు-లకాణకు సమర్గమగునేతిచేత (భుననూర్వుని భార్యయొక్క- 
పాలతోనిండిన స్తృనమువలె మజల మజుల ' నిండింపంబడిన దగుంగాక, (మణియు 
"వేదిళూపవమయిన భూమియొక్క.మధ్య (తొడ) యందున్న (ధువమహాధథార కొల చె 

వి_స్తీర్ణమయినదగుచు సీయజ్ఞమునందు బాగుగా నిండింపంబడులాక. ( (ధువ=నేతిని 
వళేమమువేయుటకు సాధనమయిన యజ్ఞాంగవి శేషము. ౨ విభాఖ్ లోకము 
(పజాపతి సంబ :ధమయినది. ( అనగాంగర్మభూమి యగుటచే యజమానులకు 

విశేషముగా. (బకాశించునది కావున భూలోకమనిభావము, ) అలోకమునందు 
యయజమానునితొలహాడ నిన్ను గధువను) స్టాపీంచుచున్నాను.. 3 ఓపూర్ణ పాత్రా; 
నీవు ) శోభనమగుచున్నావు. (శావున) నాకు (ఫలమునిచ్చుట చే) శోభనమగుము. 
తూర్పుమొదలు సమస్త దిక్కులవఅకు వ్యాపించుచున్నాను. (కావున నాకపేశ్ని 

తమగు ) సమ _స్తకార ముల చేయుటకు సమర్గమగుము. (ఉదకములచే) నిండిన 

చానవగుచున్నావు. (కావున నాపయోజనమును) సంపూర్ణముగా. జేయుటకు 
సన్న ద్ధమగుదానవగుము. _ (పూర్ణమగుటచ్చే తయములేనిదాన వగుచున్నావు. 
(కావున) నాశార్యము. జేయుటయందు శ్షయమును పొందకుము. 

౪ ఈవాక్యార్థము తరువాయి పంచాశ తులో [వాయంబడును, 

._ _ పంచదాశస్తు ఆ. 
నయా 

_ ౨౧౨. 1౧) దిశిమాసాః పీతరోమార్గ యన్తాం (ప్రతీచ్యాం దిశిగృహోః పళవో 



౨౧౪ [అ ౧ (పః, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౬. పం ౨] 

మాన్టయన్తా ముదీచ్యాం దిశ్యాప ఓీవధచెకా ననస్పతయో మార్జయనా 

మూన్ద్వాయాందిక్ య ఫో సంవత్సరో యజ్ఞ పతిర్భార్ష యన్రాం (౨) విఫ్లోః 

| | | | | 
(క మో27స్యభి మాలి హో గాయ|కేణ ఛందనా పృధివిమను విక మెనిర్భ కః 

| . 
సయంద్విమ్మో విష్ణోః (కమో౭స్వభి శ స్ో ( తెష్టుభేన ఛందసా2 నరిత 

1 FE 
మనువికమే నిర్భ కః సయందిహ్మోవిల్లోః (క మో2స్వరాలీ యతోహనాొ 

| | 
జాగ తేన ఛందసాదివ మనువికమే నిర్భ క్షణ సయంద్వహ్నో ఏిపోః | క్రమో7zనీ 

ల _ _ _ _ _ ఆల Ba ౯ - 3 

| | | Fr 
శ తూయతోోహన్తాz2 నుష్టుభేనఛంద సాదిశోZzను పిక మేనిర్భ క్షః సయం , 

ద్బిమ్మః (> 

౧ తూర్పుదిక్కునందు దేవతలు, బుత్టోజులు శుద్ధి చేయుదురుగాక. దథ్నీణ 

దిక్కు.నందు మాసాభిమానులగు ఫురువులు, పితృదేవతలు శుద్ధి చేయుదురుగాక. 
.పక్సిమదికు-నందు గృహాభిమానులయిన పురుషులు పశ్యభిమానులయిన. ఫురు. 

వులు కోద్ధిచేయుదురుగాక. _ ఉ త్రరదిక్కు-నందు ఉదకములు, వనస్సలీజన్యము -లెన ' 
యోవధ్ధులు శుద్ధి చేయుగాక. ఉోస్ట పదిక్కు.నందు యాగము, సంవత్సరాభిమాన 

'దేవతీయు, యజమానుండును, శుస్టచేయుదురుగాక. (వనస్పతి = చెట్టు) ౨ (ఇచట. 
యజమానుండు తనయాళ్శను విష్ణువుగా భావన చేసికానవలయును. నాలుగుపాద : 
ములయొొక (పదేశములను పృధివ్యాదిలోకములనుగా భావన చేయువలయును, 

గాయ(క్యాది ఛందోభిమానదేవతలు ' ఆపాదపచేశమున కను గ్రాహకములు 
అభిమాలిశబ్దము నరకము నిచ్చునట్టి పాపమును జెప్పునది. ఇతరులచే నాపాదిం. 

పంబడిన యప పరాధము. అభిశసియనంబడెను.) ఓ మొదటిపాద ప్రచేశమా !. 



_గ[అ౧. (ప ౬. కృష్ణ య జు స్వేదము. అను ౫, పం ౨.] ౨౧౫ 

నీన్ర పాపమును బోగొట్టు విమ్షుమూ ర్లీయొక్క- పాదమగుచున్నానవు. గాయత్రీ 
ఛందోభిమాన చేవతచే ననుగహింపం బడిననేను పాదపచేశగాపమగు భూమిన 

నుసరించి పాదమునుంచు చున్నాను. ఏ పాపమును ్వేపీ.ంచుచున్నామా యాపాప 

ము -ఈ (పదేశమునుండి వోగొట్రంబడినది. (ఓ “రండవ పాద పబెశమూా [) నిన. 

ఇతరులచే నాపాదింపంబడిన అపవాదమునుంబోగొట్టు విమ్ణమూర్తియొక్క- పాద 

మగుచున్నావు.  (తిషమ్టప్పందోభిమాన దేవతచే నన్యుగహింపబడిన నేను అంత 

రిక్షులోకము ననుసరించి పాదమునుంచుచున్నాను.  ఏయపవాదమును మేము చే 

షించుచున్నామో ఆయపవాదము యీ పాద్బపదేమునుండి పోగొట్రంబడీనది. 

(ఓ మూడవ పాద్యపదేశమా ! నీవ) [దవృలాభనివారణమును గోరుచున్న విరో 

ధభులకు నాశకుండగు విషుమూ రియొక్క పాదమగచున్నావ్రు. జగ తిఛందోభి 

మానబేవతే చే నను గహింపబడిన నేను స్వర్షముననుసరించి పాదము నుంచుచున్నాను. 

ఏ విరోధిని మేము ద్వేవించుచున్నామో యావిరోధి ఈపాద(పచేశమునుండి పోనా 

ట్రంబడెను. (ఓ నాల్గవ పాద్యపదేళమా ! నీవు హింసనగోరుచున్న శ త్రువునకు 

నాళకుండగు విముమూ రియొక్క- పాదమగుచున్నావు. అనుష్టుష్పందోబిమాన చేవ 

తచే నన్నుగహింపంబడిననేను దిక్కు-ల ననుసరించి పావమునుంచుచున్నాను. విహిం 

సనుగోరు శతునునుమేము. ద్వేవీంచుచున్నామో ఆశతువు ఈ పాద్యపచేళము 

నుండి పోగొబ్బంబడెను. 

పజఖమానువాక ము సమా ప్తము 

దా -౦-3— a జ 



౨౧౬ [అ౧ ప) ౬. అంధీవేదములు అను ౬. సం ౫] 

అనువాకము ౬, 

౨౧౩. అగన్నసువః సువరగన్న సంద్భత స్తే మాచ్చిల్సి యె తప పస్తసెగ్మతే మూ722' 

వృక్ష (౨) సుభూరని శేష్టోరర్లీ నామాయుక్రా అస్యాయున్నే ఛహిపరో 

థా అసివర్చో మయిభేహీ (2) దవమహమముం౦ (ఛాతృవ్యమాభ్యో 

| క్. mm 
దిన్భ్యూ2 మై దివో౭స్నాద న్త రితూద్నస్య పృథివ్యా అస్నాదన్నా ద్యాన్నిర్భ, 

| 

యామి నిర్భ కః సయంద్విప్ముః lol 

౧ (ఇచట మొదటిసువశ్ళబ్దముచే కర్న ఫలభోగభూమియు, రెండవ సువ 

శృబముచే మోతద్వారభూతమగు నాదిత్యలోకమును చెప్పబడుచున్నది. ఓ 

యావావనీయమా! నీయను[గహమువలన  పుత్రపొ(తాదులతో కూడుకొనిన 

మేము మొదట ) ఫలభోగస్థానమును పొందితిమి. పిమ్మట మోత్త దాస్టరమగు 

నాదిత్వేలోకమును పొందితిమి. _సీకటాతమునుండి విచ్చిన్నుండను కాను. నీకొఆ, 

శేతపస్సు (మాచేంజేయంబజెనో) ఆతపస్సుకొటకు నీ యన్నుగహమువలన అన్ని 

చోట్ల చెడకుందును. ఓ సూర్యుడా! నీవు బాగుగా నుదయించుచున్న వాడ. 

వగుచున్నావను. కిరణములుక్ ల చం దాదులలో (శేమ్రండనగుచున్నావు. ఆయు' 

వును స్థాపించువాడవగుచున్నావు. _ (కావున) నాయందాయునును స్థాపించుము. F 

(బవ్మావర్చస్సునకు స్టాపకుండవగుచున్నావు. నాయందు (ఒహ్మవర్చస్సును', 

స్టావీంచుము. ' ౩ ఏనాశతువు పృథివ్యాది లోక! తేయమునందు తూర్పుమొద. . 
థి 

చైన దిక్కులందు నిరోధముకేయుచున్నాడో, నాయన్నమునుగాడ నపవారిల్ని 

చంశోరుచున్నాడో ) ఈనాళతువును నేను యీదిక్కు లనుండియు, నీస్వర్షము'.. 

నుండియు నీయంతేరిశ్షమునుండియు, నీభూమినుండియు, నీయన్నమునుండియు.. 



"[అ ౧. ప? ౬ కృపయ జు ర్రదము అనుకాపం ౨] ౨౧౬ 

తొలంగించుచున్నాను. వఏశ్ళతువును మేము ద్వేషీంచుచున్నామో, ఆశ్నతువు: 

కూడం (దొలంగింపంబడెను.) 

పఖ్బూళత్తు ద 

| | | 
౨౧౮. సంజ్యోతిపాభూవ (3) మైస్త్/మావృత మన్వావడే (3) సమహం |ప్రజయా 

| | | 
సంమ యా(పజాసమ వహాగ్ం౦ రాయస్యోచే.ణ సంమ:ూ రాయస్పోపః (=) 

| | I 

సమిద్దోఅగ్నో మేదీదిహి సమేద్ధా తే అన్నోదీద్యాసం (౫) వసుమాన్యజ్టో వసీ 

| 
యాన్భూయాస (౬) మగ్నఆయూగ్ ౦పీ పవసఆసువోర్థమిషం చనః ఆరే 

చాధస్వదుచ్చునాం అగ్నేపవస్వ స్వహల శేవర్చః సువీర్యమ్ nen 

౧ (నేనాదిత్యున్సి జ్యోతిస్సుతో కలిసికొనిన వాడను కాగలను. ౨ ఆదిత్యే 

సంబంధమగు నావ రము (తిరుగుట) ననుసరించి (నేనుకూడ) (పదశ్నీణముగా తిరు 

౫ుదును. 3 నేను సంతానముతో గూడుకొనిన వాడనగుదును. సంతానము 

కూడ నాతోగలనికొనినదగుగాక. _చేనుధనపుప్టితో గలిసికొనినవాడనగుదును. 

ధననమృగికూడ నాతోగలిసికొనుగాక. ౮ ఒయగన్నీ! ఈ ఈసమిధ చే (బజ్వలింపం 

జేయంబుడీన నీవు నాకొఆకు (బకాశింపుము. నిన్ను (బజ్వలింపం జేసిన నేనుణూడ 

“ఫీయన్ను గవామువలన) (పకాశకుండను కాగలను.: ౫ ఈయజ్ఞాము (నీయను(గసాము 

వలన ధనముకలది. - (నేనుకూడ సీయనుగవామువలన) మిక్కిలి - ధనవంతుఃడను 

కాగలను. ౬ ఓయన్నీ! (పు్యతపా(తాదులతోంహాడుకొనిన) మాయాయువులను పవి. 



కం |[అ౧ పి ౬ ఆ౦ధ) వేదములు అను ౬. పం, కె 

[త్రము చేయుచున్నావు, (అపమృుత్యువును వోగొట్రుచున్నావని భావము.) . మాకు 

బలమును, అన్నమును, నోసగుము శ్నతుసేనను దూరమునందు  నిరాకరించుమ్ము 

బయన్నీ! నీన్ర చక్కనియుదకేము కొలవాండేవగుచు మమ్ము శోధనము చేయుము, 
- జల జ 9 ల 9. 

నాయందు (బహ్మావర్చస్సును, వ్యవహోర సామర్ధ్యమును, ప్వుని, ఢనమును. ద్ధి 

చుము. 

పంచాశొత్తు 5, 

| | | ౨౦౫. దధత్లోషగ్ం రయింమయి. (౧) అగ్నోగృహపళకేసు ౫ ఫవాపతీరహంళ్వా 
| | 1. యా గృవాపతినా భూయాసగ్ం సుగ్భృ హూపతిర్మ యాత్వం గృవాపతి నాభూ 

| | | యాః శతం హిమాసామాళిష మాశాశేత నవే జ్యోతిష, లిం తామాశిమ 

| | | | | మా ళ"సే2ముుపె స జ్యోతిమ్మతీం (౨ కస్వ్యాయున కీ సత్య్వావీముజ్బుత్వ 

| | | | ol (3) గ్నవతపే (వతమబారిషర తదశకం తన్నే z2రాధి (5) యవోబభూ 

వసఆ ॥3ః 

౧ (గార్బ్మిపత్యాగ్నీ గృహమునం జెల్లపుడు. ధరింపయుడుచుండును.. క్రాన్టన్య 
థి 



(అ ౧. ప ౬. కృష్ణయజు ర్వేదము. ఆను ౬. పం ౮.7] ౨౧౯ 

నసమర్గమగు నాశీస్సును కోరుచున్నాను. , ఈ ఫుట్టినప్పుతుని కొజుకు బాగుగా 
| బుద్ధినివికసింపం ఇయు సామక్ట్య్రముకల యాశీస్సును గోరుచున్నాను. 2 (కీయ ఖై 

మా! పూర్వమే) (ప్రజాపతి నిన్ను దగునట్టుజేసెనోో ఆ|పజాపలతి నిన్ను విడచును 
గాకు ౩ యద్ధిమునకుం బాలకుండవగు నో యగ్నీ ! (నీయున్నుగ్రవాము వలననీ) 
'(వతేము నాచరించితిని. (వ్రతేమును (సమా ప్రిలజేయుటకు) సమర్హండ్ననెతిని. 
' నాసంబంధమెన యా్మావలేము సమృద్ధమయినదడి. ఈ ఈ వాక్యార్ధము. “కపవాయి 
ప పంచాశత్తులో (వాయ బడును. 

పంవాశత్తు ర 

| 1 1 
౨౧౬. (౧) బభూవస (పజక్షైసవావృభే, స దేవానామధి పతిర్భభూవసో అస్మాగ్ 0 

1 { | { అధిపతీన-రోతువయగ్ ౦ స్యామపత యో రయీణాం (౨) గోమాగ్ ౦అగ్నో2 

| | [ | | 
విమాగ్ం ఆక్వీయజ్ఞోనృవత్సఖా సదమిదృప్రమృమ్యః ఇడావాగ్ ౦ వ్హోఅసుక 

| | | 
(పజావాన్టీర్థైరయిః పృధుబుధ్నః సభావాన్ ॥ర॥। 

౧ _(ఇప్పుడనుష్షాంపంబడిన) యజ్ఞము. సంపూర్ణ మయినది. ఆయజ్ఞాము 

(నుఆల) తీరిగివచ్చు' గాక, ఆయజ్ఞా ము (ఆలస్యము లేకుండగా ననుషీంచు మము శ) 

దెలిసిట్లా సను. అయ్యా ము. (మాటిమాటికి ననుస్టించుట చే), వృద్ధినొందుంగాక 

ఆలకుర్ణ ము 'చేవతలకధికముగా. చాలిం చునదియగుగాక। ఆయా ము "మము స్త గూడ 

నథికముగా ననుసైనమునకుం చాలకులనుగాంజేయుగ్గాకలయమేముకడా (ఆశ్యు పురు 

మని యను” హామువలన) యజ క్ష సాథ నములగు ధనములకుం (ట్రభువులముకాగ లము 

ఓ పాణనన్మమయిననోయగ్నీ ! మైల మటల గోరబడుచున్న 'యిీతయిజ్ఞ ము అనేక 



౨౨౦ [అం. 1ప ౬. ఆ౦[ధ వేదములు. అను పర ఇ! 

'గోన్రలుకలదియు, అ వేకమేకలుకలదియు, అనేకగు[రములు కలదియు; బవత్వి[ైవావు 

లగు మనుష్యులతోం గూడుకొనిన' దేవతలు స్నేహితులుగాం గలదియు నవ్వుకున్న 

తిర స్కృతీము కానిదియు, నన్నము కలదియు ననేకసంతానముల నిచ్చునదిక ము 
న విచ్చి న్నమయిన ది యు, (మణి ల మణ ల నను మిం చుట శే 

ననేశధనములతోం గూడుకొనినదియు, మంత్రములందు, అనుష్టానము లంధు వై కళ్ల 

ము లేనిదియు, (విక లముకాని యజ్ఞమును చూచుటకు గోరుచున్న విధ్వత్న భత! 

గూకుకొనినదియు నగుంగాక. a 

వపానువాకము సమా పము, 
అ | . ఎనీ 

త్ పై 
థా య్ జ ల్ల 

శ 

అనువాకము 2. 

౨౧౭, 'యథావైసమృతసోమా వవరవావలే నమృతయ్ఞాయ దగ వూర్లనూ 
_ - _ -_ NCL 

లల ag go 

ల on a 
BOTT, 

caf Drei 

whe న. rnd PT EN 

త రం న్ 

సౌకస్య వా? హా దేవ యజ్ఞమాగఛ్ళన్ని కస్ట వానబీహునాం యజమా. 
ఓ oy . ॥ క్. ల iis న 

.నాన్తాంకెన్తూ వై చేవశ్ఞాః _.పూర్వః పరగృవ్యాలి సవనాః చక్ర 
Sm os ae tt 
Pet 

(3) 'పదై్టచేవానామాయతనేం హాదాహావనీ యా? నృళా౭గ్యీ ప 
శ re - తా ఎ 1 కా 

1 en _ | ల 
జ. 1 న. 

స్వావఏవా22 యతనేదేవతాః పరి [౧ 

స | ల 

క్ష జ ॥ "ee ల్ న్ “En Ted శవ 7 క మా! 7 స క ళ్ 
నాం (స ry Mm Sr లో న న క క = Err TT Rn I Tea UPI న A TEs చ teh 



[అ౧౦(ప౬ కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౭. పం ౧.] ౨౨౧ 

౧ ఒకకాలము నంబేవిధముగా అనేక సోమయాగములు (పాపములగునో 

ఈ ఏధముగ నే 'యనేక యజవమానులయుక్క- దర్శపూర్ణమాస సయాగములు (ఒశే 

"కాలమునందు సంపా ప్రములగును. ఇట్టి సమయమున) వఏయజమానుని యొక్క. 

యజ్ఞమును గూర్చి చేవతీలు వత్తురు ? ఎవనియొక్క_ యజ్ఞమునకురారు? (అనిసం 

'జేవాము. దీనికి సమాధానము) అనేక యజమానులలో నేయజమానుండు (ఇతర 
౧యజవమానుల కంబ) - పూర్వమే పవృత్తు డె బేవతల నాహ్వానించు చున్నాండో 

నవాయజమానుండు ఈ చేవతల నుద్దేశించి మరునాడు యాగము చేయుటక రుండగు 

చున్నాడు. (యజమానులందరు ఒకే పర్యాయము దేవతావ్యానమందు (బవృత్తులె 

నచో పూర్వసందేసా మనివార్యమేగదా అని యనవచ్చును. కాని యాగమనగా 

'నుభ్రేళత్యాగ మాత్రమే. అనగాఫలానా దేవతర్ హవిస్సునిచ్చుచున్నానని వస్తువును 
విడుచుకుయాగముగనుక దేవతల యాగమనము లేకండగనే యాగానుష్లానము 

-జరుపవచ్చును. అని ఒకసమాధానము, లేదా యోగ సామ ర్యముచేతచే- అచేక 

శరీరఠముల దాల్చి చేవతే లన్నియజ్ఞ ములం దొ కేపర్యాయము పోవుదురు. అని 

వ్యాసమహ .రైతేన (వా శ్రనూ(తగ్రంధమున జేవతాధికరణమునందు “విరోధః కర గ 

ణీతిచేన్నానేక (పతిప తేర్త ర్శనాత్ క అని స్పష్టముగా సూ త్రించెను.) 2౨ వహావనీ 

యాోగ్ని కలదో అది. 'దేవతలకుస్థానము. అహావనీయ్యృ, గా గప త్యాగ్నులమథ్యటప బే 

శయుంపశువులకు స్థానము. మనుజులకు గార్త రృ పక్యాగ్నిస్థానము. అన్వాహార్యు షాకమున 

నాకాభార మగు దజిణాగ్ని పితృ దేవతలకుస్థానము, 3 వఏయజమానుడగ్నిని (హిం చు 

నో ఆతడు తనస్థానమునం దే దేవతలను పరి గ్రహీించవలయును. ఆ దేవతలను బ్రైశించి 

పరదినమున యాగము చేయవలయును, 

పంభాళతు -9, 
న 

వదూ 'గృష్టలికా? శ్వోటాలేయబ తే (౧) ్ రలేన, శమన్య్యజన్ని (గ్వతపతిన్చా 



సి 

౨౨౨ |అ౧.|[ప౬ ఆ9[ధ వేదములు. అను పం 3.]. 

| | | . 
వ్మాణో (వతభ్ళ (౨) (ద్వతము పెవ్య(న్నూ యావన్నో (వ్రతేపతే (వతం; 

క్ట క శ్ | క. 
శ్ చరిష్యామిాకత్య(3) గ్నిర్వెచేవానాం _వతపతి_స్త్పస్మా ఏవపతిపోచ్య (వత 

| | | | | |. : 

మాలభ తే (౮) బృర్షిపాపూర్ణ మాసే (వతెమ్నుపెతి వ కైరమావాస్యాయా 

cl లక RL la re 
చేతద్ద్యతేయారా యతేన (౫) ముపార్యః పూర్వ శ్చాగ్నిర పరశ్చెత్యానా 

| 
శ 

(౬) ర్శనుపవ్వ్యూః 12|| ల 

౧ (వ్రతమును స్వీకరించుటచేతనే (వతపతియగు. నీయగ్ని యాగమునకు ; 
యోగ్యుండగుచున్నాడు.  [(ఛాహ్మణుండగు యజమానుడు కూడ (వ్రతమును. స్వీక 
'రించుచున్నాడు. 9 ఈమం[తము వెనుకటి (పపాఠకమునందలి “మమనామ” i 

అను యనువాకమునందు వ్యాఖ్యానము చేయబడినది. 3 దేవతలలో వన్నికణూ! : 

గవతేపలి అతనికొజశే తిరిని చెప్పి (వతము నారంభించవలయను.. రో" బర్త? అరా 
హరణము చే (నుపలశ్నీతీమయిన యస సమయ శాలమునందు) పూర్తి మసనాడు ' వరము. 

'నారంభించవలయుకు. దూడలను తోలుసమయమునందమాచవాన్యనాడు ' ((వతము.. 
నారంభించవలయును.) ఈ కాలద్దయమఘు ఈ తిధులందుచిత స్థానము. “౫ిఅవావ, 
నీయాగ్నియు, గార్హప త్యాగ్నియు నుపసేరణము (పఆచుట-) దేయుదగినవని "ఇష్ట 
చున్నారు. ౬ ఈపడమునకు ' తరువాయిషంచాశత్తులోం చేర్చి; యర్థము ప్రాయ | 



: _ ॥ స్త స్ట స & .. 

(అం. (ప ౬ కృ ప య జు శే దము. బో ౭% ౨౩౩౫ 

| | / ష్. ః ' శ 

చ పకకే దేవతా వసనియ me మాప Ms 

(ద్రామ్యా వజవఫతి శో గ్రామ్యాన ససన్టేయ దార్య్యాక్యాశ్నాతి శేసా22 

| | | | రణ్యాన్య దనాశ్వా నుపవసేత్పితృ దేవత్య్యస్యా (3) చదారణ్యస్యాశ్నా 

తీనిియమ్ 131 
దై 

౧ ( అతిదర్శిదులగు ) మనుజులుకూడా (సీతవాతాది చాధపరిహారము 
నకై_) తృణాదికముతోం గప్పంబడిన గృహమును కోరచున్నారుకదా! (మహో 
(పభావముక ల ) చేవతలవిషయమై యేమి-చచెప్పవలయును! ఏ దేవత లయొక్క_ యినా 

నుసారముగ నప్పుడప్పుడు నూతనగ్భృవాము నిద్ధవుగుచున్న దో! వయజమాను 
డీవిధముగం చెలిసీకొనియగ్ని ని ఉపస రణము చేయుసో! ఈయజవాను.డు పరదినమున 
యాగమునుచేయంబోన చుండగాం బూర్వదినమున నాయ౭మానునియందు చేవ 

తేలు నివసించుచున్నారు. ౨ యజమానునిచే నారణ్యపళువులు, [గ్రామ్యపళువులు 

సంపాదించందగినవని ( బుజ్జిమన్తులు ) , చెప్పుచున్నారు. .[గామ్యూములై న (వీహ్యాదు 
అనుగూర్చి భోటీనమును విడచినవో, ఆ వర్ణనము చే (గామ్యాపళున్సలను సంపాదించు 

చున్నాడు. అరణ్యమైన నీవారాదికముయొక్క- యన్నమును భుజించినచో, అభోజ 
నము చే నారణ్యపశువులను సంపాదించుచున్నాడు. ఈయ భయవిధ భోజనమును 
విడచి యుపవాసముచేనీనచో, న్మీవతవిశేషము వీతృచేవతలు దేవతలుగా ల 
దగును. వితృ జేవతేలు ఉపవసించిన్నశాద్ధకర్వ నభినండించు చున్నారుకదా! (ఆర 
ణకములు- (గామ్యములుఅని పఠువులురేండ. విధములు. =ందు రండుగిట్టలుక ల జం 

తువులు, కుక్కలు, పక్షులు, సరిన్భపములు, ఏనుగులు, కోతులు, నాచేయములు, 

ఈయ్యయెడు ను ఆరణ్యములు, గోవులు, గరములు, మేకలు నొజెలు, జంకెలు, 



ష్ 

౨౩౮ (అ ౧. ప ౬ ఆం|ధ వేదములు. అను 2. పం ఆ) 

పురుషులు, గాడివలు, ఈయాడును (గ్రామ్యాప శున్రలు-అనివివరణము . —) 3  ఈవా 

క్యార్థము పయిపంఛచాశత్తులో (వాయంబడును. 

పంచాశ త్తు ౪, 

| స 

౨౩౦౮. వాలరణ్య మన్చి య మేవా22ళ్ళన్ధ శే 9 యదనాశ్వానుపవచే సీత్తోరుకః 

స్యాద్యదశ్నీయా (ద్యూహో౭స్యపకూనభిమ శ్వేతా ౩ పోzశ్నాతి ఈ తన్నే 

| I | | | | . 
వాశితం నేవానశితం నమ్షోథుకోభవతినాస్వగు దః ,పళానభిమన్యలతే ౫; 

| [1 pp + ప్రోవు... మర్థువైమ్పష్యేళ్తగ్రాక్కత్ను. అుమాళ్వాలుోి 
| FF | 

వ్యదేగై వసామోత్తుధం (భాతృవ్విగ్ వాన్ని | 

౧ ఇం ద్రియాభివృద్ధి హేతువగు నారణ్యధా న్యమును భోజనము చేసినచో, 

నాఅరణ్య ధాన్యము, ఇం దియా భివృద్ధని, ఆత్మయందు గలుగంజేయును. ౨. జభ 

యవిధ భోజనము చేయక నుపవసించినవో, నాకలి యేస్వభావము కలవాండగున్ను 

భోజనము చేసినవో రుద్రుడు. వీనియొక్క. పళువులనుచంపును. 3' ఉదకములను 

(తొగవలయును. ఈ (ఉదకములను (తాగినచో ) నాయుదకపానము (అవు. 

లేదుకావ్రన అశితముకాదు. ( ఆకలితీరునుకావున ) అవశితముకాదు, (ఈ 

నము చేయక నుపవశించినచో, యాగాంగభూతమగు నుపవాఫల క్షణమయిన ! ను. 



(అం. ప ౬. కృష్ణ యజుర్వేదము, అమ్మూ? పం తప్త? - 
af By ty ము చేతనే, భావిజన్మయందుం బొందంబడునాకలి సహూాసమడ యన లును 

చంపును. ( అనంగానియజ్ఞ ము చే భౌవిజన్న యందన్న మధిక ము లభింట్య్యన్లారము | 

సప మాను నాకము సమాస ము 
_——O ఎలక 

-_ 

ls 
| 

అనువాకము ౮. 

౨౨౧ యోనై శ్రధ్ధామ నారభ్యయశ్లేన యజతేనాశ న్యేస్టాయ 'శద్దధ తే ౨ పః 

| | 
(పణయతి (శ్రద్ధావాఅపః (శద్ధామేవాz? రభ్యయ కైనయజతే ఉభయే౭స్య 

| | | చేవమనుప్యా ఇప్టాయ శ్రద్ద శే క తదాహురతి వావతావంర్హ (నీద న్న 

| _ 1. | | తివాచంమనోవావై తానాతినేవనీ తిర మనసా పణయతీ ౫ యం _వెమనః | 

౧ వ యజమానుండు (మనస్సునందు దెవ తావిషయమయిన) శ్రద్ద నవ 

ఎంబెంచక్క నాహాతిచే యజ్ఞము చేయునో !. వీనియాగముకొటకు (దేవతలు, బులి 
శాలు) విశ్వాసముంజూపరు, ఆ ఉదక ములను (పణయనము చేయవలయును, 

కదక ములు (శ్రద్దా హేతువులుకడా ! (పణమయనము = మంతముచే సం స్మరించుట. 

స్నానపానాదికముశే దెవపూజాదులందు మనస్సు నిశ్చలముగా నుండునుకావున 

పదకములకు (శద్దాన హేత్రుత్వము వర్తి రి ంపంబడినది. ) గ్రొద్ధనవలంబించి యాహాతిచే 
మాగము చేయవలయును. వ్రతనియాగము కొరకు "జీవతలు _ బుతోజు ల నెడు 
ననుజులు విశ్వాసముంజూపుదురు. 3 ఈదక[పణయనము విషయమై. కొందరు 

పెద్దలివిధముగా: జెప్పుచున్నారు! ఈయుదకములు ( శరీరముయొక్క. ) వృతి నత్మిక 
౨౦ 



౨౭౩౬ [అ ౧. (ప ౬. ఆ౦ం[ధ వేదములు, అను ౮. పం ౨.] 

మించుచున్నవి. వాక్కునుగూడా నతి క్రమించుచున్నటవి. (అనయాపవహీించుచున్న 

నద్యాదియుదకములను నివారించుట శరీరముచేగానిి వాక్కు చేంగాని సాధ్యము 

కానేరదనిభావము ) మనస్సును మా | త్రమతి క్రమించుట లేదు. ( కారణముముందిస్పష్ట్ర ' 
మగును. ) ర మనస్సుచే ( భామిని ధ్యానించుచు నుదకములను ) (పణయనము 

చేయవలయును, ౫ ఈవా క్యార్ధము తరు వాయిపంభచాళ తులో (వాయంయబడును, 

పంచారతు ఆ. 
అల 

| | | 
౨౨9 99, అనయ్నవెనాః (పణయ 3 త్య స;న్న వావిర్భవతి యవవంవేద ౩ యజ్ఞా 

|. 
యుధానిసంభరతీ యజ్ఞ వెయజ్ఞా యుధానియజ్ఞ మేవతేత్సంభరతి రయ 

| 
చదేకమేకగ్ం సంభ శేత్సిత్ళ దేవత్యా నిస్యుర్వత్సహా సన్వాణి మానుపాణి 

| | ] | | | 
౫% ద్వద్వేసంభరతియా జ్యానువాక్యయో రేవ రూపంకరో త్యథోమిధునమే 

| | | | 
వ ౬ యో వై దళయజ్ఞాయుధాని వెదముఖతో2 స్యయ్యజ్ఞఃకల్ప తే రి సః | 

౧ ఈ భూమియే 'మనస్సు. (భూమివె వ్యాపించును కావున మనస్సునకు = 
పృధివీభావము  వర్థింపబడినది.) _ దీనిచేతనే . ఈయుదకములను  (పణయనము 
చేయవలయును. (నద్యాది యుదకములు పృధివి నత్మికమించ లేవని భావము.) 

౨ ఎవండీవిధముగం చెలిసికొనునో | (వాండు) నిర్దుసష్టమయిన వావిస్సుకలవాండ 
' గుచున్నాడు. 3 యజ్ఞాయుధముల (నధ్వర్యుండు) సంపాదించ వలయును: . 
(యజ్ఞ సాథకములగుటచే. సృ్యకపాలాదులు యజ్ఞాయుధములని _వ్యవహరింపయుడు ' 
చున్నవి, సాధ్యసాధనముల క భేద వ్యవహారము చే) యజ్ఞ మే యజ్ఞాయుథ ములు. (| 



[అ౧. (ప ౬. కృపయ జు శే్టేదము. అను ౮. పం ర] ౨౨౩౭ 

(యజ్ఞాయుధములను సంపాదించుట చే) యజ్ఞ మునే సంపాదించిన వాండగును, 

ర ఒక్కొక్కడానిని సంపాదంచినచో నాకర్మలు పీతృసంయుకములగును* 
అన్నిటినికూడా (పయోగించినవో నడి మనుష్యసంయుకృములగును.  (కాన్చన 
ని పయోగము కూడదని భావము. ౫ ఒకొ_క్కపర్యాయము రెండింటిని సంపాది౦ 
చవలయును. /ఈవిధముగాం చేసినచో) యాజ్యానువాక్యల "హాూరామకర, శ్రవిశేషములు 
రూపమును చేసినట్లగును. (శ్రీపురుపాత్నక మిధునమునే చేసినట్లగును. ౬. ఏ 
యజవమానుండు యాగారంభమునందు పదియాయుధములు (ముందు చెప్పంబోేనునవి 

సంపాదించవలయునని) తెలిసికానునో! పినియజ్ఞము (నిర్విఘ్నముగా ననువీ ంచుటకు) 
సమర్హమగుచున్నది. ౭ ఈపదము తరువాయి పంచాశళత్తులోం 'జేర్చివివరింపంబడును. 

పంచాశత్లు 3, 

| | | | ౨.౨9౫, చకపాలానిచాగ్ని వూ త్రవావణే చళూర్చంచ కృష్ణాజినం చళమ్యాచోలూ 

| | | | 
ఖలంచముసలంచవృషచ్చో పలాచె తానివె దశ యజ్ఞాయుధానియ ఏవం వే 

| | | | | | 
దముఖత్ 2 శ్యయజ్ఞఃకల్ప తే ౨ యోవై దే వేభ్యః (పత్మివోచ్య య్ఞైనయజ 

| | | | లేజుపన్తే2స్య బేవావావ్యగ్ ౦ 3౩ వావిర్నిరుష్యమాణ మభిమన) యేతాగ్ని 

| | | 
గ్ ంహో తారమివాతగ్ ౦ వహావజతి | 

౧ స్ఫ్యగయజ్ఞ ఖడ్డవి శేషము. అగ్ని హూా(తహవణీ= హావిస్పునుంచుటకు 

సాధనమైన కాస్ట్రపాతః శూర్సం=చాట, శమ్యా=గ దాకారమైన 'కాష్ట్రము, ఉలూ 

ఖలం = రోలు. ముసలం= రోకలి, దృషత్ -ఉపలా=ఈరెండును రాళ భేదములు 



౨౨౯ [అ ౫ ప ౬. ఆంధ/వేదములు అను ౮. పం ర; 

కపాలం-కృష్తాజినం=(స్పష్టమ్.) ఈపదియజ్ఞాయుధయు లను యాగారంభమునం చేయడ 
,మానుండు (సంపాదించవలయునని) 'తెలినికా న్ననో, ఎనియొక్క-యజ్ఞము .( (నిర్వమ్న 
ముగా ననువ్టించుటకు) సమర్హమగుచున్నది. 9 పఏయజమాను(డు- దేవతలకొటుకు 
. హోమము చేయుదునని వినిపించి ఆహుతిచై యాగము చేయునా్ి వీనియొక్కవ్లావ్య 
మును దేవతలు (గహించుదున్నారు ఉంచబడిన హవిస్సును మం|త్రములశే, 

 సంస్కరింపవలయును. చేనతల నాహ్వానించు నాయగ్నిని ఈయ మునందు (నేను) 
. వీలుచుచున్నాను. చేవతలకొరకు. వనివించి హవిస్పుచే యాగము చేయవలయును 

"ఈయజమార్లునియొక్క- - పూవిస్సును దేవతలు భశ్చించుదురు. 
re న. 
న జ. ఎ 

గ్ + 

పంచాశతు ౨, a 
—D 

. 

| | | | . 
అరు దేవేభ్య ఏవ పలి పోచ్యయ శేనయజ శే జుపన్వేఒస్య చేవాహవ్వ ౧ మేషవై: 

| | | లా ఆ 4 ర్ — | ళా ॥ యజ్ఞస్య హోగ్భపవా త్వ్వెవయజైనయబ శే _ం తదుది ల్ "సనా చంయచ్చలీ 

a 

| ) | శి | 

య్య్జాస్యధృక్యా ౩ అథోమనస్నావై (ప్రజా పతిర్భజ్ఞమతనుతే మనసె వతద డ్డ: 

| 

తను తేరక సామనన్వనచారాయ రీ యోవైయ్వం యోగఅగతే యు +. రల _ 
| | «| 

క్రి యుఖ్ కే యుఖా చేషుకసాయున 
జవ య ౮ 

జు 
క 

/ జ తో 

_రె్టకః (ప్రజాపత్నినెవై నం యున క్రి యుఇక్ శక్రేయుష్ణా నేషు iy! 

క్ర 
అవీ 

౧ ఈమంత ప్రయోగము యజ జ్ఞ ముయొక్క- స్వీ'కారరూపము...  శమంత 
(వ్రైయోగమున. (గహించియే వావిన్సు చే యాగముచేయవలయును. ౨ అఆయభి. 

మృన్హ)ణ  వాక్యమునుచ్చరించి... యజ్ఞ ముయొక్క-ధృతి ( గట్టితనము ) కారకు. 

సత్వాయునక స త్యాహ్మపజాపలీ 

శే 

పుటట కు నేనా! 



_[అ౧ హి ౬ కృషప్తయజు స్వేదము అను ౫ పం |] ౨ ౨౯ 

'వార్కు-ను నియమింపవలయును. ( వాజ్నీయమ మృవలంబింపవలయు ననితౌ... ) 

క (పజాపతి మనస్సుచేతనే శాక్షసులయొక్చ- (పచారము లేకుండుటతై యజ్ఞమును 

చేసెను. కావున రాతశుసపచారము లేకుండుట 3 మునస్సుచేతచే యజ్ఞము చేయ 

వలయును. ( కర్మయాగముకన్న మానసికారాధన (వేయమనితా... ) ర ఏయజ 

మాను(డు యజ్ఞ యోగ కాలము సమివీంచిన దగుచుండగా య్యుమును చేయునో! 

యాగము చేయువారిలో నాయజవమానుండు *్యయుజ్ శ్రి అనుపదమునకు వాచ్యు( 

ఉడగుచున్నాడు, (యుజ్ నేం యోాోాగవంతు: డగుచున్నాడు. అనగా చేయదగిన) 

"కాలములో యజ్ఞ ము చేయుచు న్నాడు, (యోగము=సరియగు సమయము. ) ౫ 

శే 
-ఈమన్న/ము పూర్వ (పపాఠకమునందుం జెప్పంబడెను. ( వ్యపజాపతి యెల్లప్పుడు 

సర్వయజమానులయొక్క_. యజ మును నియమించుచున్నాడో ? ఆ(పజాపతియే యి 
దా 

ప్పుడునాయజ్ఞమును, రధమునందు గుజ్తమునువలె, సమకూర్చుగాక, అని తాత్పర్యము : 

4 

అను వాకము ౯ 

| | . | | 
అష హ్ * ఆచ జో _ ర్స 

99౫. (పజాపతిర్వ క్షానసృృజ తాగ్ని హో తంచాగ్నిప్టోమం చపార్ధమాణం 

చోక్యం చామావాస్యాం చాతిరాత్రంచ తానుదమిమోత యావదగ్ని 

౬ 

. | | | | 
హో(త్రమానీతావానగ్ని క్లోమోయావతీ పౌర్హమాసీతా వానుక్ట్యోయా 

| | | | 
వత్సమావాస్యా తా వానతిరా త" ౩  యవవం వ్ద్వానగ్ని హో(తం 

| | “| 
జుహోతి యావదగ్నిహోమేనో పాప్నోతి తావదుపా22 ప్నోతీియఏవంవి 

ఎ —_ ల లా _ _— —- 

| | 1] |. 
ద్వాన్సార్లమాసీం యజ తే యావదు క్షే నోపాష్నోతి iol 



౨౨౦ [అ ౧, (ప ౬. ఆంధ వేదములు, అను ౯, పం '౨9.] 

౧ అగ్నిహో(తమ్ము, అగ్నిప్లోమము, పార్హమాని, జర్ పము, అమావాశ్య. 
అతిరాశము అను నీయారు యాగములను (పజూపతి జేసెను. వాటిని, సమౌ. 
నముగాః బోల్చిను. (అగ్నివోో తము, పౌర్ద మాని అమావాస్య యాగము లల్బ. 

(చవ్యనాధ్యములు. అల్ప ఫలమునిచ్చునవి. మిగిలిన మూడుయాగము' అధిక: 
(దవ్యసాధ్యములు. అధిక ఫలము నిచ్చునవి. ఈయుభ్య విభయ్వాములను (జా. 

పతిస్ఫషప్టీంచి, కనిప్లపు త్రునియందు తండి యను (గహీంచునట్లు నగ్నిహో, తౌది ! 
యాగ త్రయము అల్బ్ప[దవ్హ సాధ్యములని వాటియందను[గహించి యాజింటిని , 
మూూఃడు జతలుగాంజేని తూచెనని భావము. (ప్రజాపతి యను[గహము వలన) 
అన్ని హే త్రయాగ మెంతేఫలముకలదాయెనో, ఆగ్నిహైోమ మంతఫలవంతమెనది' . 
పౌర్లమాసియాగ మెంతఫలముకల చెనదో, ఊ క్థృయాగమట్టిదే యెనది. _అమా. 
వాస్యయాగముతో నసతిరాత్రయాగము సమానఫలవ నమైనది. 3 'ఏయజనూనుండీ' 

"విధముగ. దెలిసికానినవాండె యగ్నిహో[ తయాగమును చేయునో, (ఆయజమా. 
నుండు) అగ్నిహ్టోమమువలన వచ్చు ఫలమును పొందును. ఎవండీవిధముగం చెలిని. 
కొనినవాండె పౌర్తమాసీ యాగమునుం 'జేయునో, (వాండ్రుఉక్ట్యయాగము వలన 
వచ్చుఫలమును పొందును. ఎవండీవివముగం దెలీసీకొనినవా డె యమావాస్య. 
యాగమునుం  జేయునో ! (వాడు) అతిర్మాత యాగమువలన వచ్చుఫలమును 
పొందును, 

పుంబాక్షణతు 3, 
రీ 

39౬. తావదుపా౭2ప్పోకి యపవంవిద్వాశమా వాస్యాంయజ తే యావదతితా 

(శేశోపావ్నోతి శావదుపా22ప్నోతి (౧) పర మెప్పినోవా పమయజ్ఞోశ్నగల | 



భ్ 

[అ ౧. [క ౬. కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౯ పం 3.] ౨౩౧ 

| | | | | 
(పజాపతిః పరమాం కాఫామగచ్చ తే నేనంనిరవాసా యయ లే నేన్ల?: క్త చై థి క దై “ది 

| | | | పరమౌాంకాషస్టా మగచ్చశేనాగ్నీపోమా _ నిరవాసాయ య శేనాన్ని పోమా 

| 
పరమాం "కాబో మగ చృతఠతొారియః | 

౧ సత్యలోకమునందున్న ట్లియు, పూర్వకల్పమునందు (యజమాను(డుగా 

నున్న (బువా చేత ఈదర్శపూర్లమాసయజ్ఞము (పారంభింపంబడెను. (ఈశషరార్నణ 

బుద్ధిచే ననుతమైను) యాయాగము చే నాయజమానుండు (బహ్మాపదఏి నొందెను, 

ఆ_బవ్మా ఆయుత్తేమఫలమునిచ్చు దర్శపూర్రమాసయాగో ప బేళశము చే.(దతక్షుని సం 
తోవపెళ్తైను. ఆయజమాను౭డును (ఆజన్మయందు యజమాను(డుగానుండి) 

అయ్యానుహైనము చే దతుత్వస్థా నమునుం బొంచెను, ఆదర్శపూ ర్లమాసయాగోప 

చేశముచే (పస్తుతమున్న)యిం(దుని (ఆయుషానమున కె) (శేరణచేసెను. ఆయజ 
మానుండును యిం దపదవిని బొంచెను. _ అదర్శపూర్ణమాసయాగోప దేశముచే 

((పస్తుతమున్న) నన్నీపోములనుం (బేరణచేసెను: వారును. అగ్నీ పోముల స్థానమును . 
పొందిరి. వయజమానుం డీవిధముగం డెలిసికానినవాడై దర్శపూర్షమాసయాగముల 
ననువ్చించునో ఆయజమాను(డు ఉత్కృష్ట స్థానము నే ఫాందును, 

పంచాశత్తు వై, . 

. | . |. ౨౨౭, ఏవంవిద్వా నర్శపూర మాసౌయజ తేపరమామేవశాషాం గచ్చతి ౧ 
౧ దం. ప అ 

| శయుే స్త I CCl క 
యోవైె (పజూ నయక్ఞానయజ గ (పష్య్రపదయాపళుభిర్షి భు నైర్టాయ ద్వాదళ 

| | 1. | 
= మాసాః సంవత్సరో నాషదశ ద్వందాగని దర్శపూర్త మాసయోస్తాని సం 



Re a 

౨౩౨ [౪౧ (ప ౬. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౯. పం 3౩) 

| | | 
పాద్యానీత్యాహు _ం ర్వత్సంచో పావ సృ జత్యుఖాం మవాధ్మిళశ యత్యవచహనిి 

గవ. | | 1. | | | 
దృవడాచసమాహాన ఏధిచవపతే కపాలానిచోపదథాతి పురోడాశంచ 191 

౧ వయజమానుండు హవిస్సుచే యాగము చేయునో, ఆయజమాను(డు ' 
సంతానముతోను, పళువృలతోను, పు తపొతులతోను 'శ్రీపురుష దండములు 
కలవాండగును. పం డెండు (౧౨) మాసములు సంవత్సరమగుచున్న ది. దర్శ పూర్ణ 

మాసయాగములకును (చెప్పంబోన్ర) పం డెండు జతలున్న వి-ఆజత సంపాదించవల 

యును. (పం డెండు మాసములతోం గూడుకొనిన సంవత్పరమువలె, పండెండుద్వం. 
దములతో గూడుకొనిన దర్శపూర్ణ్షమాస యాగములుకూడ విస రించినవని భావము. 
౨ (గోవును పాలనువితుకుట ఒక నధ్వర్యుండు “అయమా వ (పజయా” అనుమంత్ర 
ముచే మెడ తాటినుండి) దూడను విడువవలయును. (౨. పాలను కాచుటకై “మా 
తరిశ్వనొ ఘర్మః” అను మంర్మతముచే గార్డు పత్యాగ్ని యందు) “ఉఖ”అను. 
పాగత్రనుంచవలయును. (3. “అవరతోదివః*”) అను మంతోచ్చారణముచే - 
థాన్యమున్సు _, దంచవలయును. గ(ింపషమావదా ఆనుమం[తముచే రాళ్ళను... 
తుడువవలయును. (౫. “*బేవస్యత్వా” ఇత్యాది. మంతముచే (వీండి 
చేయుటకయి బీయ్యమును రాతియందు) నూరవలయును. (౬ “(ధథువమసి” 
ఇత్యాది మంత్రములచే పురోడాశమును వండుటకొొజకు అగ్నియందు కపాల: 
ములను) వెచ్చ బెట్టవలయును. (౭ “ఘర్మో2ని” అను మం(తముచే నాకపాల.. 
ములయందు) _ పురోడాశమునుంచవలయును, (అగ్ని స్తేతేజః అనుమం[తముచే 
నావావనీయాగ్ని యందు) ఆజ్యమునుంచవలయును. (౬ ముందు చేయ బోన్ర వేది - 

స్థానమునందు “పృథివి దేవయజని” ఇత్యాది మంత్రేములచే ) సృంబయజువును 

(బర్హైస్సు కట్టను) ఉంచవలయును. ౬ “అరరు సేదివమ్” అను మం(త్రముచే 
నాగ్నీధుడు ఉత్కర (పదేశము (వేదివేయుచోటు ) నందున్న గడ్డిపోచలు మొద 
లుగాగలవాటినీ దోనిలిచే) సేకరించవలయును, ( ౧౦.“వసవస్సా ( పరిగృవాను” 



[౨ (కు ౬. కృపయ జ చ్వేదము. అను ౯, పం ఈ] 933 

'అనుమం[తములచే) వేదినినిర్హించవలయును. “ అశాసానా” అనుమంత్రముచే (తాటి 
త ) భార్యను కట్టవలయును (అనగా నడుముకు దర్భల (తాటిని చుట్టవలయునని 

తా॥[) ౧౫. “బుతనదస్థా” అనుమం| తము చే “న్స” అను యజ్ఞిఖడ్డమునో 
_ Cr PD TTY. MY Ram) 

గీయబడిన గీటునందు ) (వోతణపాశ్రల నుంచవలయును. ( “అగీ ్నర్తిహ్యోసి ” అనుముం 
తముచే పూర్యోక గీటునందు ) ఆజ్యము నుంచవలయును. 

dl, AB. Raney పల్ 
పంచాశతు లో 

| | | | 
2౨9౨5. అధ్మిశయ త్వా జ్య్వంచ స్తంబయజున్స హరత్యభిచగ్భప్లోతి వేడిం చపరిగ్భ 

| | | 
హోతీ పత్నించసంనవ్యాతి (పోతుణశ్చాzzసాదయ త్యాజ్యం చై (౨) శానివై 

| | 

దాకదశ ద్వంద్వాని దర్శపూర్ణ మా సయోసాని యవవగ్ సం పాద్య 

యజతే (పజాతే యే! తే, య కే జక (పజా ర వన య కప పజయా పర్హుఖిర్శిథు నై రాయ | 
a 

LAN WHAMIY... AVILA SLA MN ౧134 A. SAA. NAA... 

౧ ఈవాశ్యార్గము  పెపంచాకత్తు (౩ వ) తోంజేర్చి వివరింపంబడినది 
౨ దర్శపూర్ణమాస యాగములకీ పం|డెండుద్గంద్యములు  (విధింపంబడినవి. 
'వాటినెవండీవిధముగ సంపాదించి యాగమువేయునో, ( వాండు ) విస్ఫతమగు హ 

'విస్కుచే యజ్ఞము చేయుచున్నాడు. మేలై న సంతానముతోను, పశున్రులతోోను, పుతే 

,నుతికా రూపమయిన జతేలతోను గూడుచున్నాడు, 

RT TE” EY 

నవమానువాకము సమా_ప్పము, 

CN Wa] 54 WED FT: . 
> 

సశ 



౨౩౮ (అ ౧. (ప ౬, ఆం౦ [ధ వేదములు, అను ౧౦+ పం ౧] 

అను వాక ము ౧౦.* 

ళ 

జ! 
| | | | | 

తా”, (ధువో౭సీధుపో2వాగ్ ౦సజా తేషుభాయాసమి త్యాహధృవా నేవై నాన్కురు 

| " 
తఉగో2 స్యుగో2 హగంసజా తేషు భూయాసవింత్యాహా (పతివాదినవ వె 

| | | | | 
నాన్కురు తే? భూరస్య భిభారవాగ్ 0 సజా లేవు భూయాస మిత్యాహయ 

rp వవై నం పత్యుక్వికీ 'కేతముపాళ్య కే (౨)యునజ్ళి త్వా బ్రవ్మాణాడై వ్యెనే 

శ్యాహైమవా అగ్నోర్యోగసే ; న | 

౧ (ఈ మంతములు ఈ [పపాళకమునందలి ౨వ యనువాకమునకు 
వ్యాఖ్యానము వంటి వెనందున, “ఇత్యావా” అను పదమువరకుగల భాగమున 
కాయనువాకమునందే . వ్యాఖ్యానము చేయంబడినది కావున వెనుక (వాయని పడ 

ములే యిచ్చట వివరణము చేయంబడును.) “ధథువోసి భూయాసమ్” అని. 
(ప్రార్థించుటచే (యజమానుడుతన) జ్ఞాతులను సిరులనుగాం జేయిచున్నాడు. “క 
గ్రని ఇత్యాది ప్రార్థన చ నాతల నెదిరిరచని వారినిగాం జేయుచున్నాండు, . 

ఎవండియజమానుని పతికూలుం డె నళింసం జేయుట కిచ్చయించుచున్నాడో . శే 

“అభిభూరసి” ఇత్యాది (పాధనచే వానిని (యజమానుండు) ధిక్క-రించుచున్నాడు. 
9 “యునజ్బ్మి త్వా” ఇ త్యాదికము చే నీమం తే పాళ మే యగ్నియొక,.. యోగః అ 

ఆయోగముచే నీయజమానుని (నుం క్రపాఠము) క లుపుచున్నది. 

న! 

| |. | | స 
౨౩౦- ఏ వెనంయునకి ( పజ స స వ రా a ౨౩౦- ఎవైెనంయునకిి ౧ యై స్యవై సమృరేనదే వాః సువర్షం లోకమూయన్య 



[అం వ్ర ౬ కృష్ణ యుజుర్వేదము. అను ౧౦. పం 3.] ౨౩౫ 

| pr | గ్ 
డ్ఞైస్యవ్యృ బైనాసురాన్పరా2 భావయన్య న్ని అగ్నే అస్యయై స్యరివ్యూ దితా 

| | | | 
హాయజ్ఞ పై వతత్సమ్భు బ్రైనయజమానః సువర్లంలోక మేతి యజ్ఞ సవ్య దైన 

| + . 
(ఇ తృవ్యాన్చ రాభావయ 9 త్యగ్నిాహాూ త్రమే తాభిర్యా గవ్బాతీ భిరుప 

| | 
సాదయె ౩ ద్య్ద ముఖం బా అగ్నిహోతం (బ్బా తావ్యా హృత యో 

| 

. యదముఖఏవ బవా, ॥ 
క స జ 

౧ (యజ్ఞమునకు సమృ మనియు, వ్యృద్ధమనియు, రెండలఠిశములు కలను. 

అందు యధాశా ప్రుముగా ననువ్వ్ంచిన యంశము సమృద్ధము. శా న్రీయముశానిది 

' వ్య్యద్ధము,) యజ్ఞముయొక్క-. సమృద్ధము చే చేవతలు స్వర్షలోకమును పాందిరి* 

యజ్ఞ ముయొక్క- వ్య లద్ధము చే రాతుసులను తిరస్కరింపం జేసిరి. “యన్నేలగ్నో” 

అని చెప్పుటచే యజ్ఞ ముయొకగ- సమృద్ధము చేత నే యజమానుండు స్వర్షలోకమును 

పొందుచున్నాడు యజ్ఞ ముయొక్క- వ్య ృద్ధముచే శత్రువులను తిరసరారింపం జేయు 

చున్నాడు ౨ “భూఃభువూసువః” ఈవ్యాహృతులబే నగ్నిహాోే(తమును ఉపసాదనము 

చేయవలయును. (వ్యాహ్ముతులు = ఇదియొక సంజ్ఞ.) ఉపసాదనము = నిలుపుట! 

కె అగ్నిహోతము యజ్ఞాముఖమగుచున్నది. ఈ (పూర్వ క్త) వ్యాహృతులు 

([బహయగుచున్నవి. (కావున పూర్వవిధముగా నుపసాదనము చేసినచో) యజ్ఞ 

ముఖమునందే |బహ్మ నుంచుచున్నాడని త 

పంవాన్తతు .2, 
బాత 

౨౩౧౫. కురుతే ౧ సంవత్సరే పర్యాగత ఏతాభి"రేవో పసాదయే 9 ద్భ)వ్నాకై 



౨౨౬ [అ ౧. (ప ౬, ఆ౦(ధ వేద ములు, అను ౧౦.పం! 

| | 

వోభయతః సంవత్సరం పరిగృహాలి 5 దర్శపూ 

న్యాలభమాన పళాభిళ్వ్యావృతీ భి el ప్న్ం ప్యాసాదయేద్యజ్ఞ ముఖ 

డర్భ్శప్రూర్ల నూసౌచాతుర్నాస్యాని (బ్నహె ఎకౌవ్యా హృత యో యబ్ఞన!। 

పన్న బహ్మ కంరు తెసంవత్స శే పర్యాగత ఏశాభిరేవా2? సాదయే ద్భవ్నా 

వోభయతః సంనత్సేరం పరిగృహ్లోలి ర య్యడ్వెయజ్ఞ స్య సామ్నా క్రియ! 

రాష్ట్రమ్! 3 

౧ (అన్ని హోకారంభ దినముమొదలు ) సంవత్సరము వచ్చివదగుశః 
డగా (అనలా నారంభదినము నందుస్పు సంవత్సరాంతము నందును అని క 

ఈ వ్యాహృతులచే నుపసాదనము చేయవలయును. 9 (ఇట్టుచెసినవో). (జన 

చేశ వే యజకమూనముండు. సంవత్సుఠరమును (గ్రహించు చున్నాడని తా॥ 3 “(ఆ 
హో తకర శ్రయండువలె మజీయొక కర (్రయందుంగూడ వ్యావృతుల చే చాసో 

నము వీధింప. బకుచున్నది.) దర్శపూరమాసలు, చాతుర్మాస్యలు అను కళల 

చేయందలచినవాండు. ఈ వ్యాహృతులచే హవిస్సుల నాసాదనము చేయవలయున 
దర్శుపూ ౧ మూసలు, చాతుర్మ్నాస్యలును, యజ్ఞ మె (యగుచున్నపి ) ఈ (పూక్ శ్వ 

వ్యాహృతులు బహ్మ్మ (యగుచున్న వి.) (ఇటువేసినచ్చో) యజ్ఞ ముఖమున! 

(బన్మాను ఉంచిన వా(డగుచున్నాడు. సంవత్సరమురాగా స వ్యాహృతుల! 

(పావిన్సు నాసాదనము చేయవలయును. (అప్పును) గ్రున్నా చేత నేసం వళ్శకమ్ను 
(గహించిన వాడగుచున్నాడు. ర ఈ వా క్యార్ధము తరువాయి . పంవాళత్మ్య్య 

నాలేయయుడు ను, 



pe ౧. పి ౬ కృపయ జు ర్వే ద ము. అను ౧౦. పం ర] ౨౩౭ 

పంచాశ త్తు ర 

న. 

| | | | ౨3 ౨ యజ్ఞ గి క్షచ్చతి యద్భచావిళం యజ్ఞ స్యా27శీర్షచ్భత్యథ (బావా 

| | | | 
ణోzనాళిర్కేణ య్య్టోనయజ లే నామిభేనీరను వకు న్నే తావ్యా వ్భాతీః 

| 
పురస్తాద్దధ్యా (చ్చే మ్మైవ్యపతి పదంకురు లేతఖా (ాహ్మణః సారీశ-ణ 

య రేనయజే 3 యంకామయేతి యజమానం (థాతృవ్యమస్య యు 

స్యా౭7కీరశ్ళే దితి తు క్థికావ్యావ్యాతీః పురోనువాశ్యాయాం దధ్యా_ద్భా 

తృవ్యజేవత్యావై. పురోనువాక్యా (భాతృవ్యమేవాస్య యస్య! 

౧ (పూర్వమువలెనే కర్మాంతరము నందు౮ంహాడ వ్యాహృతులు విధింపం 
'బడుచున్న వి) యజ్ఞముయొక్క- యంగము సామముచే 'జేయయడినచో! (తత్సాధ్య 
మయిన) యజ్ఞ ముయొక్క-ఫలము శాహ్ట్ర ముకు పొందును, (రాష )మునందు 
సస్వ్యాభివృద్ధి కలుగునని భావము) యజ్ఞాంగము బుక్కు-చే. జేయంబడినచో ! 

త త్చాధ్యమయిన యజ్ఞ ఫలము సంతానమును పొందును. (సం తానమునకాయు 

రారోగ్యాదికము వృద్ధియగునని భావము.) (అట్లుచేసిన చో) (బావ్మూణుండు 

ఫలరహితమయిన యజ్ఞము చే యాగముచేసిన వాగును, , (ఫలమునిచ్చు యజ 

స్పులచేం జేయ ళేదుకావ్రున అని తా! (కావునెపూత) సామిభేనులను (మంత 

విశేషములు) కూడాచెప్పుచు నీవ్యావాతులను పఠింపవలయును. (ఇట్లుశేసినచో) 
'శుహ్మరూషమయిన సామి భేనుల (పారంభమును చేనినవాండగును, (మజియు) 

కుజనూనుండు. ఫలవ నమయిన యజ్ఞము చేత యాగము  చేసినవాండగును, 

౨ ఈ యజ్ఞఫలము శత్రువును పొందుంగాక, అని యేయజమానునిగూర్చి హోత 



౨౨౮ (అ ౧, (ప్ర ౬ ఆ౦ థ వేదములు. అను ౧౦, జరి ౫ 

(బ్వేషమువలన) కోరునో ! ఆ యజమానుని యాగమునందు పురోను వాక్యయంక్ష 

వ్యాహృతులను (ప్రయోగించ వలయును. పురోనువాక్య శ (తు దేవ ఆ కష 
"కావున ఈ యజ్ఞఫలము శ్మతువునే వఫవాందుచు. 

యా షె | | ఖ్ లి - Ma | 

Es LIT TNT TLE cu! 

పంచాశ త్తు స్త, 

| | | | డ ౨౩౩. ఆక్సీచ్ళతి ౧ యాన్యామయే శయజమావానృమావ ల్యే నాన్యజ్ఞ స్యా? 
| | | | న 

అర్షచే దితి తేపామే తావ్యాహృతీః పురోనువాక్యాయా అర్థర్స ఏకా 

“| | |. 
దధ్యాద్యాజ్యాయైపురనా బెకాం యూజ్యాయా అర్ధర్బ ఏకాం తభ నాన్న 

అనా శ స్ట 

|. | | | 
మావగీ  యజస్నా277లీక పర సువషం క యాస జ్ దర్భల. > యథానై పర్జన్యః సునృష్థం ( 

| [ | 
యబజ్లో నా స ప J క్యెవం బ్డ యజమా యవర్దలి స్థల యోదకం పరిగృవాహ్హా నాన 

| 1. | 
యజం  యజమనూనః పరిగ్భహోతి ౨ మనో7ని ప్రాజాష్య్యకః +. 

Ey _ scl 

౯౧ యజ్ఞ ఫలము యజమానులందణరకు సమానముగా నలుగుణాక్క టీ 

| యేయజమానుల కొజకు  హోతకోటునో! ఆయజవూముం) యాగ Yi 

( హూూళ) తప్యావృాతులగు (ఈవిధముగా) _ పఠింపవలయును, - పురోను 
యొక్కయర్థర్చ ( బుక్కులో సగముభాగము. ) ఇెప్పంబడినద౫న చుండగా. మే 
వ్యాహృతినే, న వాక్ళకుబూరగము "రండవవ్యావాతిని, యాజ 

_వాక్యయొక్క. యర్గర్చ చెప్పబడిన ' దగుచుండయగా మూడవ వ్యాహృతిని (3 
'పవలయును. ): ఇట్లు చేసినచో యజ్ఞ ఫఐము సమ స్తయజమానులకు ' ర 

గాగల్లును ౨. ఏవిధముగా ' మేనుము (పత పాతము లేకుండగా నర్వచేక | 



[అ ౧. (ఈ ౬. కృష్ణయ జు స్వేదము. అన శ్రర క్యా] ల్ | 

| . 7 య పో 

దును) సస్యాభీవృస్ధిని చేయుటక ర్ల మయిన వర్ష ముకురియ J షష దోగ్నో ము 

గానే (యీపూర్యోక వ్యాహృతులతో? బాడుకొనిన) న 
Sen, శని 

మాన సముదాయముకొజఅకు మంచిఫలమును సమానముగస్య నిచ్చు చోన్నది. 
వ శ్ } 

& సువృషప్టిచే నదులునిండంగా సర్వజనులు, కాలువద్యాారా ఉ దకేమ్టుశ్ణ శీవిధేము /£ 

గాతీసుకొనుచున్నారో! అశ్లై యజమానసంఘము సమానయాగఫలః hd 15 

వుచున్నది. 3 ఈవాక్యార్థము తరువాయి పంచాశ తులో (వాయంబడును, 

పంచవానతు ౬, 
నల 

| | | | 

౨౩౮. మననామాభూ తే నా22వి శే త్యాహమనో వై (పాజాపత్యేం _పాజాపతో్యో 

| 
యజ్ఞ మనవీన యజ్ఞమాత్మన్థ కె వాగ పై ర్టీస్తీ) సపత్నేతుయ ణివాచామేన్ది) 

“యేణా22విశేళ్యాపై హెసి/వై వాగ్వావమేనై స్ట్రీమాత్మన లే ॥ 

శ 

"౧ “మనో2ని (ప్రాజాపత్యణ” ఇత్యాది నుంతపాఠముచే మనస్సు (ప్రజా 

ఏతి సంబంధియనియు, యజ్ఞము (కూడ) [పజాపతి సంబంధియయ్యును. ((వజాపత్ 

ఎజించినందున) మనోయజ్ఞై ములను ఆళ్మయందుస్థాపించినవాండగును. వాక్కు- 

న్ అగ 4 అం 44 73 

ఇంద్రునిచే వ్యృనహారింపంబడినది .) నిన్ది) (కావున) వాచామేన్సిియెణ” ఇత్యాది 

నంతపాఠముచే నిందునిచే వృవహరింపంబడిన వాక్కును ఆత్మయందు స్టాపించు 

ానుచున్నాడు. 

దశమానువాక ముసమా ప్తము, 



౨౦9౦- [అ ౧శ్రక౬ం ఆం (ధ వేదములు. అను ౧౧. పం ౧]. 

అను నాకము ౧౧. 

[ | | mn 
౨౩౫. యోవైసస్తదశం (ప్రజాపఠిం యజ్ఞమన్వాయత్తం వేద ప్రతి యస్థైనతిష్టత్యి . 

[ | న . 
నయ గ్ఞ్యాద్భగ్ శత 3 ఆశావయేతి చతురతురమస్తు శే "వడితి చతురతేరం 

| | " 
యేతి ద్వ్యక్షరం యెయజామహాలతి పఖ్బాత్సురం ద్యతురోవవటా-ర 

| | | | | 
ఏహ్మవెసప్తదళః | ప్రజాపతిర్యజ మన్వాయతోయవవంవేద (ప్రతియశ్షేనతిష్టతి 

| | 
నయణ్ఞ్యద్భగ్ ౦ళ తే 3 యోవై య్య్జు స్య ప్రాయణం (పతిఫ్టామ్! 

ల మా 

౧ ఏయజమాను(డు పదునేడక్ష్షరములతోం గూడుకొనినట్టియు,. యజ్ఞము ' 
సు 

ననుసరించిన ట్రియు, (అన్నియజ్ఞములం దనుగతముగానున్నగని భావము. ) (పూపల్మె 

చేత సృజింపంబడు మంతేసముదాయమును  తెలిసికొనునోో! అయనకు 

య్థముచే (బతివ్ఫితుండగుచున్నా డు, యజ్ఞ మునుండి (భమ్రండగుట లేదు. శి 
Wye rs 

“ఆ|శావయ” అను నాల్లక్షురములుక ల ము (తము, “అస్సుశౌవట్ “= అను. 
నాల్లతురముల మం[తము. యబ అను శెండక్షర్షమూల మం|తము. “యేయజా.. 

న్ వ్ మహా అను ఐదతరముల మం(తము. “వషట్” అను ఆరెండత్షరముల. మంత్రము; 
క్లన్సీ యీమం[తసముచాయము ౧౭ పదు నేడక్ష రములుకలది. (పజూపతిచే సృజింహః 

బడినదియు, యశ్షమునను సరించినది యు నగు నీవ, [సముదాయ ము శేయ౭మా 

నుండు తెలిసీకొనునో! (ఆయజమాను (డు) యజ్ఞము చే శు. బలి తుండగుచున్నాడ్సు 

యజ్ఞ మునుండి (భమ్టండగుట లేదు. 3 ఈచాక్యార్థము తరువాయి పరాచాశత్తలో 
[వాయంబడును. _ 



అ౧. ప? ౬ కృృషయ జు ర్వేదము అను ౨౧పం ౨] ౨౪౧ 

పంవాళతు ౨, 
దీ 

ల్ 

| | | | | 
౧ ఉదయనం వేద్య పతిస్థి తే నారిపేన యబ్ఞేన సగం స్థాంగచ్చత్యా WwW . (I | 

9 
| | 

౨ (శావయాస్తు (శైవడ్యజయే యజామహేవ వమట్కార వత డ్రై యజ్ఞ 

| | | శ్ = 
స్య (పాయణమేపా (పతిషె తదుదయనం యనవం వేష పతివీ తేనారి సేన 
వష —_ టా _ _ ® _ 6 

il | | 
యచేన సగ్ ంస్థాంగచ్చతి 3 యోవైసూనృతా యొదోవాం 'వేదదువా 

యా యు అననా, 
శానా అవాణాఖ 

| | | | 
ఏవెనాం ర యజోవె గ రో .హుదస షా చై సూనృ త*22 (కావ యే ల్యెవై నా మహ్వాదస్తు || a 
ర) 

౧ ఏయదమానుండు యజ్ఞ ముయొక్క- (పారంభమును, మధ్యను సమావ్షిని 
్రతంగికంనునో ఆతడు అంగసహితేవుయినదియు, లోపము లేనిదియునగు నాయ 
RTO) R I MR EID) BR |r UW. e ee uD ఈమ! 

ఫలసమావ్ని ని పొందుచున్నాడు. ౨ “అ శావయ” "అస్తు శాష 

షట “యజ” యొయజామహే, “వవట్” ఈమం(తపంచకములో మొదటి 

మర్యత్రము యజ్ఞముయొక్క (పారంభము, ౨-౩-5 మం[తములు_ యజ్ఞ ముయొక్క- 

'పతిష్ట, (ముధ్యయని తా॥) ఐదవమంతము యజ్ఞ మురెమొక సమాాపి ఎవండీవిధ 
(ముగా టెలిసికానునో (వాడు సరాాంగములతోం గూడి లోపము లేని యజ్ఞము చే 

'ఫలపర్యవసానమును పొందును. ౩ వఏయజమాను౭డు సక్య వియరూపమగు 

"వాక్కు-కొజకు దోహన (పితుకుట) (పకారమును తెలిసికొనునో! (వాండవళ్య 
ముగా) నీవాక్కును వితుకుచున్నాడు. (మంచివాక్కు-లు కలవాండగునని తా 

~ 

a 

Ps 

రె నో Kk ల క a (3% రో ర ర ర్ల 9 a 4 Et ల్ గ్గ బ్ర స్ట ల 

LANEY LDA], ee కత 

పంభానతు =, 
— 0 

వ. 1 or 1 
1౨౩౭. ౧ (శౌపడిత్యుపావ్యాసా గ్యకేత్యుదనెవీ చ్యేయజా మసాఇత్యు పాసద్ద్య 
గ 
వ 81 . 



౨౮౨ [అ ౧. ప్ర ౬. ఆం ధ్) వేదములు అను ౧౧. పం . 

Er | | 3 
వట్కాకేణ దోస్యేషవె సూనృతాయై దోహోయనివం వేదదుహ ఏవె. 

| 

భే 

పజీ వమ పశ్యన్నా్రావయెతి ఫురోవాత మజనయన్న స్తు శ" )పడిత్య భగం! 
ణి 

| 

సమస్లావయన్య వేతి విద్యుతేమ్ | 

౧ యజ్ఞమే సత్య ప్రియమయినవాక్కు-. ' “అ|శావయ” అను మం|త్రపాఠముశచే: 

(యజమానుడు సత్వ (పీయ వాక్చ్వరూసమగు యజ్ఞ మేయిన యావులు) పిలుచు. 

చున్నాడు. “అస్తు శెెవట్ అను 'మం(తేపాఠము చే దూడనువిడుచుచున్నాడు.. 

“యజ” అనుమం। తపాఠము చే చాలకుండ నెత్తుచున్నాడు. “యేయజామ హే”అను 

మంత పాఠము చేం గూర్చుచున్నాడు. “వషట్” అను మం[తపాఠముచే బాలను 

పేతుకుదున్నాడు. ఇదియే సత్య్మవేమ వాక్స్ట్టయాపమగు యజ్ఞ ముయొక్క దోహ 

ము(= -వీతుకుట) వయజమానుండీవిధముగాం 'దెలిసికానునో! వాండీవాక్కును పితుకు. 

చున్నాడని భావము. (లోకములో గ వ్రను పాలుపీతుకుటకు ముందుగా కేదో 

[మొక యాహారమును పెట్టుటనై నాయావేర్లచేం బిలుచుట ప్రసిద్ధము. ఆవిధ్ధము' 

గానే యిచ్చట యజ్ఞుమను ఆన్రనకు నా ఇ త్య్యాదిమం త్రములచే వితుచుట' 

"మొదలగునవి వర్ణింపబడినవి ) 9 చెవతలుస|త్రయాగమును పొందిరి. వారికేదో. 

యొక వైకల్య ఫయుకమగు వర్ష లేమివలన) దిక్కులందు పంటలు శ్వీణించినని. 

(ఆపరిహోరమునశకె చేవతేలు) వర్భమునకు గారణమగు నీమం(త్రపంక్సి ని చూబిరి:. 

“అఆ శావయ” అను మంత్రముచే 'చాయువ్రును పుట్టించిరి. ' “అస్నుశౌవటొ” అను. 

_మంశముచే నాకాశమును తెలిసికొనిరి, “యజ” అనుమంతముచే మెబుపును. 

పుట్టించిరి. * “యమేయజామహే” అను మంత్రము చే నర్థమును కురిపించిరి. “వ మట్ ౫. 

అను మం(గ్రేముచే నురుములను పుట్టించిరి. ఆమం| తపం చకమువలనకదా! ఆచేవరం. 
= 

| వ్ 
ఎల త 

8 బ్ 



[అం (ప ౬, క ప్ల య జు చే ద ము. అను ౧౧. పం ర.] ౨౪౩ 

కొఅకు దిక్కులందలి సస్యములు వృద్ధినొందినవి, ఎవ్వండీవిధముగాం దెలిసికానునో! 
పీనికొటకు దిక్కు-లం దలి పెరులు వృద్ధినొందుచున్న వి. 

జ 

పంవాశత్తు ర 

| | 
_ ౨౩౮. ౧ అజనయన్యేయ జామహ39తి _ప్రావర్తయన్న భ్యస్త నయన షట్కాేణ 

తతో వె తేభ్యో దిశః _పాప్యాయన్సయ ఏవం వేద ప్రాయెదిశః ప్యాయ 

| | | | 
నే ౨ [పజాపతింతో వేద్య పజాపలిస fo వేదయం (పజాపతిస్వేదస 

వలల్ 

[| / |. పుణ్యోభవ ౩. త్యేపవై ఛన్షస్యః ' పపజాపతిరా_శావయాస్తు (శ"షడ్యజ 

| | | యేయజామహేవ _షటాారోయ ఏవం వేధపుణ్యోభవతి ఈ వసన్నమ్ | 

౧ ఈవా క్యార్ధము పెపంఛాశతులో వాయందడినది, ౨ ఒక యద 

- మోనుండు పదియేడక్షురముల రూపుండగు |పజాపతిని తెలిసివొనెరు... (ప్రజాపతియు 

| నాఖణెలిసికొనిన యజమానుని డెలిసికానెను. (అనుగహీేంచెననితా॥) (పజాపతి 

' “"మీయజమానుని చెలినికొనెన్కో అఆయజమాను(డు _ (ఇతరయజమానులకంబు) 

నుత్క్రహ్టుడగుచున్నాడు., 3 “అ శావయ” “అస్తు కౌవట్ * క“యమజో 

ోయేయజామే” “వషట్” ఈపదియేడక్షరముల గూపముశనున్న (ప్రజాపతి 

,వేడములలోసారముగా సిద్ధ్దమాయెను. ఎవండ్యుపజాపతిని వేదసారముగాం టెలిసి 

- శొనున్నో (వాడు) ఢతృష్టుడగు చున్నాడు, ల ఈపదార్ధము తరువాయిపంవాళ త్తు 

లో జేర్చ(వాయంబడును, 



౨ర5ర [అ౧. [ప ౬, అం(ధ వేదములు. అను ౧౧. పం ౫): 

పంజాశతు ౫, 

| 
4 
3 
శే 

. 

| 

" | | | . 1 | ¥- 

౨౩౯ ౧ బుతూనాం[ వీణా మోాత్య్వాహం వోచె (పయాజూ బుతూ నేవ (దగా! 
. _ _ — యో రా లా _ యా న 

| a 
వేదా ౨ గ్నీపోమయోరహం - దేవయజ్యయా  చత్తుప్మాన్ఫూయా! 

- - శ క ( 
| | ] | . ల హః అ న చ సమిత్యా హ్ న్నీ పోవా భ్యాంవై యజ్ఞ క్చతుష్మూ న్తాభ్యామేవ చమూ 

| | |. త్మన్ధ తే 3 2గ్నేరహం దేవయజ్యయా2 న్నాదో భూయాసమిత్యా 

; 

హోన్నీ చ దేవానామన్నాదనే సృెనై వ ॥ . 
- - i 

౧ బుతువులే (పయాబజలు. “వసనమృతూనామ్” అను మం(త్రపాఠము శే 

(యజమానుండు) బుతునులనే సంతొోొవ పె పెట్తుచున్నాడుం అవిసంతోమీంచినవై 

 ఈయజమానుని కొఆకు సమానముగా (తమ తమ కాలమున కుచితకు? శై 
_ ఫుష్పోత్చతి సం తాపము - వృష, మొదలగు లత్షణములతోం సాడుకొనిననై 

యగుచున్నవి. ఎవండివిధముగాం చెలిసీకొనునో! వానికొబికుసాడ. ఈయితువ్చల 

పూరోఫక్ లక్షిణయుక్ ములగు చున్నవి. ౨ “అన్నీ పోమయో” రిత్వాది. ముం 

పాఠముచే న్నీ పోను బేకతలచే యజ్ఞ ము కన్నులుకల నగును ఆదేనతల శే వాత నే. (యజ 
మాను(డ) తనయందు చత్షుస్సును ధరించుచున్నాడు. ౭ అగ్నోరవాం - శక్యా 

| 'మంతముచే నగ్నియె దేవతలలో నథిక ముగా నన్నము తినువాడని (కెలియుచున్న | 

ఆఅన్నిచేతనే (యజమానుండు) తనయాత్మయందు అన్నము తినుళక్ష్య నిం ధరించు 



[అ ౧౧పు ౬ కృసషయ జు 

అరం. అన్నాద్యమాళ్మన్థ్తే 

నిత్యావై పాతయా వైవస్ధ్యిచేన అటీరాన దభ్నువన్యమొ యైన (థాతృవ్యం 

దభ్నోత్య ౨ న్నీషోమీయోరహం జీవ యజ్యయా వృత్రహో భయా 

సమిత్యాహాన్నీ పోమాభ్యాంవా ఇన్టోివ్యతవీవాన్తాఫ్యా మేవ (భాతృ 

వ్యగ్ ౦స్తృ్రణుత 3 ఇం(దాగ్ని యోరహం దేవయజ్య౭మీన్లి 1యా విన్నా 

 దోభాయా సమి త్వా హేనియా వ్యేవాన్నాదో భవతీ ర న?స్య | 

౧ “ దట్టి స్యదబ్టోభూయాస” మిత్యాది మంత్రపాఠముచే దేవతలు ఈ 

(యుపాంశుయాజరూపము___ వె రినాశ కమునగు) ఖడ్డము చేత రాశుసులను చంవి6ి 
ఆయుపాంకు యాజరూపమగు ఖడ్దముచేత నే (యజమానుండు) శ్యతువులను చంపు 
చున్నాడు. (ఉపాంఛుయాజ=మంటతవిశేషము. ) ౨ “అగ్నీపోమరెకారసామ్” 

అనిచెప్పుటచే నన్నీ పోమదేవతల చేత నే యిం(దుడు _ వృతానురుని చంపను, 

(ఆయన్నీ షోమబేవతల చేతనే యజమానుండుకూడ) శతువును చంపుచున్నాడు' 

(వృతాసుపండుఅగ్నీ పషోమబేవతలను దంతములవేం గరవెనట. అప్పుడు ఇం్మదు 

డావృత్రునియందు శీత్రజ్వరమును, తాపముమ [(పయోగించెనట. అజ్వరతాపములు 

వృత్రునిం జం పెనట. అనిగాథ. ఇది “రండవయప్తకమున స్పష్టముగా_వాయంబడును, 

కె “ఇనా ంగ్నీయో” రిత్యాది ముం క్రపాఠముచే నిం దియ. న్తుండేయన్నాదుండగు 

చున్నాడు, (అన్న దః= అన్న ముతినువాండు.) ర ఈపదార్గము తరువాయిపంచాశతే 

లోం జేర్చి (వాయంబడును. 
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పంచాశత్తు ర, “ 

| | i 
౨రం. ౧. అహందెవ్ల  యజ్యయేద్ది) స్ప )యావీభూ యాసమిత్యా హేస్ట్రియావ్యేః క 

భవతి. ౨ మహేన్ష్రస్యాహం చేవయజ్య మూ జేమానం వస్తామా | 

oF mr 
జ. గమేయ మిత్యా . వా'జేమాన మేవమహిమానం గచ్చ 3 gg 

= స్విష్టక్ళతో2హం దెవయజ్యయా2z2యుప్మాన్య ఫైన పకిష్టాం . మేయ | | 
ణీ 

4 

శశ టి 

| | | | 
ఫి త్యాహా22యు రేవా22 త్నన్థ తే పతియజ్టేనతిప్పతి। 

. “0. “ఇన్షిశ్యాహం  చేవయజ్యయా” ఇత్యాది . మం[తపాఠముచే (యజ క 

మాను(డు) ఇం దియవంతుడగుచున్నాడు. ౨ “మహ హేన్ల/స్యాహ న మిత్యారి] 

a» సంద్ర హభమునే (యజమానుండు) జయశీలతను, మహిమను పొందుచున్నాడు. క్ల 
4.౩3 “అన్నేః 'స్విష్తకృతోఒపహా” మిత్యాది. మం్యతపాఠము చే. (యజమాన్తుథ్యు | 

గ్, అయనే యాత్మయందు ధరించుచున్నా డు, యజ్ఞ మచే (కిష్టావన్తుడగూకుసా 

(ఈసైెమర్మ తేముల భోోబత్యాహ” అను పదమువరకుండు వాక్యములో: వను 

" "యనువాకములలో. 'వచ్చియున్న వేకావ్రన నానాక్యములకిచ్చట మటల" డో 

" న్వయవక ప వాయోలేదు ఇక్ ముందురాబోన్చునట్టి యిటువరటి మంత్రులలో | 

సూడ నీపిధముగానేవాయబడునని యొపంగవలయును. ఈదండాన్వయకోశః మదటి 
యం కేగస్తును బట్టి 'వెనుకటిఆమం[తముననే “ఖత్యావా” వరకు “ఉన్నంత మ 

| పెంచితే ఆఫ్రలమని సర్వ తోయెరుంగునది॥ pn oe MR 
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[అ ౧. (ప ౬. కృపయ జు స్వేదము. అను ౧౨ పం ౧] ౨౦౭ 

అనువాకము ౧౨. 

| | oe ; | | 
౨౪౮౨. ౧ ఇన్ద)౦వో విశ్వతస్పరిహ వామహేజనేభ్యః | అస్మాకమస్తు శేవలః। 

| | | 
ఇన్ష)ంనరో నేమధితా హవ స్తేయక్సా ర్యాయు నజ లేధియసాః | శరారో 

4 

| |. |. 
(కతోయా లేజ నేవు పజ్బసు | ఇన్ల | తానితఅవృశే | ఈ అనుతేదాయి 

మహఖ 
| | | | 

నియా యస తా శేవిశ్వమనువ్భత్రహ ల్యే | అను | 

౧ ఒబుల్వోగజమానులారా! మోకు (బ్యుతపా తాదిసంపతి కొఆకు సమ స 

జగత్తునకు పెనున్న (ఢొతరాష్టము) యింద్రునిం బిలుచు చున్నాము. (ఆయిం 

(దుతు) మనక సాధారణుండగుగాక, (ఇతరయజమానులక ౦కు మనయందధికమయిన 

యన్ముగహమును చూపుంగాకఅనితా[ ౨ అగ్నిచయనమునుచేయు మనుజులు 

(అగ్ని మొదలగు చేవతేలతోసాడ హవిస్సుయొక్క-) సగభాగమును ధరించుటకై 

సీం దుని. బీలుచుచున్నారు. వఏకారణమువలన నగ్నిషోమమును గూర్చియర్ములయిన 
A) రు 

యజవూనులా యగ్ని హ్రోమముల ననుషించుచున్నారో ! అటువంటి యో 
౧ 

'యిందుడా ! నీన్ర శ్మతువులవేం దిరస్క-రింపం బడనివాండవు, మనుజుల కంకెను 

(థన) దాతవు, (మా) బలమునకుం |బకాశకుడవునె మమ్మ నేక గోవుల సంఘము 

నందు న్వావించుము. ౩ ఓ యిందు(డా | (నిపాదవర్లముతో) _నెదగు (బాహ్మ 
చ ద | . గాది వర్తములందు నీ (యన్న ౫ హము వలన) ఏ సామర్హ్యములున్నవో ! ఓ యిందు 

శా! ఆసమస సామర్ష్యములను నీ (యను గహను వలన) అంతటను (గహించు 
ఎ థి చున్నాను. ర ఓ యాగము వేయందగిన యింద్రుండా ! (దేవతలందరి కంకు) నధి 

ళా 

\ 



౨౪౮ [అ ౧. ప క, ఆ౦(భ వేదములు. అను ౧౮. పం ౨). 

కు: డవగు నీకెజకు వృ(తాసురవథ ననుసరించి నీబలమున కె యాగములందు సమ 

స్త హవిస్సు ఇవ్వంబడుచున్నది. (మజియు) నీత్షతియత్వ జాత్యభిమానము ననుస.. 
రించు నీస్వఫావము ననుసరించియు, శ్మతువులదిరస్కరించు క్స్ స్వభావము ననుస్త: 

60-చియు, (నీకొఆకు మాటిమాటికి హవిస్సు ఇవ్వంబడుచున్నది. 
| 

౨౪౩. ౧ మత్రేమను సహోయజ్యకేన్ట) జేవేభిరను కే నృృహ స్యా 9 ఆయని న్నన 

పవాసవా సిషని స్వారుహో యధా బుక cl ది న్లళ్ళత్తవ మ ఇస ) సమర 
—_౨్ర ౨ 

అతిఢిః ౩ అమాసుపక్వమై రయ ఆసూర్యగ్ం రోహయోదివి భుర్మం నసా 

| | 
ళ్] అ అ ఇ = 

ప 
ముంతపశా సువృక్షో రుపష్యం గిర్వణ 'సగరః ర ఇన వింద్దొ ధినో బృహాదిన్ద) 

| | | I. 
మక్కేభిరర్కిణః | ఇన్ష0వాణే రనూపత ౫ గాయ నిత్యా గాయలిణః | ౨ 

౧ ఈవాక్యార్థము సెపంచాశతులో (వాయంబడినది. ౨ స్వాయముగనే. 
((వేరణము. లేకుండగనే రథమును) వహించుచున్నవి వలెనున్న సప్తాశ్వములు 
వయాదిత్యుని యందుంటున్నవో, (ఆ యూదిత్వుండు) అతీందియజ్ఞానికదా. || 

లోక క్రయమును [పకాశింపంజేయుటచే మిక్కి-ల ప్రసిద్ధమగు కీ రికలవాండు. అటు 

వంటి ప్రకాశించుచున్న (యాదిత్యుండు) ఇం|దునికతిధి. (అనగా నప్పుడప్పుడు 

తనయభిష్టమును యాచించుటకు వచ్చువాండుకావున అటువంటి యిం(దుని వహి 

మచెప్ప శకముకాదుకదా ! అనిభావము.) 3 ఓ యిం[దుండా ! నీవు ఫలపాకము. 

లేని 'యోషధులందు మంచిపాకముతోం గూడుకొనన ఫలమును (వర్హముద్వాశ్యా. 



అ ౧. (ప ౬. కృషయజు కేదము. అను ౧౨. పం 3] అర్ర 

సంపాదించినవాండ _వెతివి. (తిరుగుటకు సామర్ద్యమునిచ్చుట చే నాకాశమునందు , 
సూర్యునధిష్టింపంచేసితివి. (ఓ యజమాకులారా ! ఇంద్రునకు) వియమగు 
( 'సురొాడాశరూప ప హవిస్సును హూుంకార (ప్రకా నాది నోభనభ క్ యుకములగు 

ma (పయోగింపుడు. ర సామగాయకులు గొప్పహవాము వే నిందునే 
వ _(తేముచేసిరి, బహ్యాచులు బుకులచే నిందునిసో| త్రము చేసిరి ఇతరము 
యిన (యజూరూపములయిన) వాక్కు-లుకూాడ ఇం(దుని సో| తము చేసినవి. 
ఎహ్వ్వ్భాచులు బుక్నాఖేయులు.) ౫ ఈ వాక్యార్గము 3వ పంచాశత్తులో 

పంచాశొతు 2, 

| | | | | 
“రర ౧ అర్చ నర; మరి,-౯8 || (బహ్మాణస్వా శత|క్రతే వుద్వగ్ ౦ నమవయీమిచే! 

pa 
౨ అగ్ ౦ హోము చే పఛభెేమా మనీషా మోమీష్టడా వ్నె సుమతిం గృణానాక 

| | | 1 | 1 
ఇదమిన్ద) (పతిహవ్యం గృభెయస త్యాః సనమయజమానస్య కామాః 3 వ్ 

3 | | | | | 
హయ న్మాధిమణా జజా నస స్తవె ఏరా పార్యాదిన్ష) మహ్నాః ॥ అగం హసోయ 

fo 
| 

పరద్య, థానోనా చేవ యా న్వముభయే పహావనే శక (పస మాజం (పథమ (త 

| 
మధ్యరాణామ్ ॥3| 

౧ శీయిం[ దుడా( గాయ తీసామలతోం గూడుకొనిన యుదాతలు నిన్ను 
ం (౧ ర్త 

32 



౨౫౦ [అ ౧ (ప ౬ ఆం(ధ వేదములు. అను ౧9. పర ఈ] 

గానము చేయుచున్నారు, బహాృచులు (నిన్ను) సో[తము చేయుచున్నారు. అధ్య. 

ర్య్ఫులుకూడ నిన్ను వంశ మునువలె వృద్ధినొందిం చుచున్నారు. కులాచా రాదులశే | 

వంథము నేవిధముగ వృద్దినొందింతురో, ఆవిభము గానని భావము.) _9 సో| త్రము 

చేయుచున్న మేము ((గీష్మకాలములో దావాగ్నిచే నత్యన్నము దగ్గము లైన 

భూ(పదేశములకొఅకు వరాకాలమునందు) నర్భ మునిచ్చునట్టియు, బాపమునుంీ 

విడివించునట్టియు, (నీకాఆకు మంచి మననముతోం గూడుకొనిన బుద్ధిని స్వీకరించు. 

చున్నాము. ఓయిందుడా! -ఈవిడువబడుచున్న హవిస్సును ప్రతిగ్రహింపుడు! 

దానిచే యజమానుని కాలములు సత్య (= ఫలవంత) ములగుం గాక. 9 పూర్యో క ప 

మగు బుద్ధి నన్ను. (బవెశించినదికావున నేను మంచిబుద్ది కలవాండనగుచున్నాను. . 

(కనుకనే) ఉత్తమమయిన మరణ దివసముకంకు బూర్వ మిం్యదుని సోోతమ' 

చేయుదును (మరణపర్య_న్హము సో| తము చేయుదునని భావము.) పబుద్ధియండగా. 

నందుడు మమ్ము బాపమునుండిదాటించెనో, (ఆబుద్ధియని పూర్వాన్ష్టయము! 

నదియందు౯ బోవుచున్న నావికుని ఒడ్డులందువ న్న పునువులు మమ్ము చాటిచుమని' 

గోకమునంటబేవిధముగా. బిలుతురో (ఆ విధముగానని పూర్వాన్వయము,) ౪ శవా 

శ్యామ రవ పంచాశతులో (వాయంబడును. | 

సంవానతు లో. , న 

| | Fr 
౨ర౫ి ౧ అగ్ం హోముచం వృషభం య శాయాగనామ్ అపాం నపాతమశ్వినా, 

యచ్చ పృతేన్యత॥। అధస్సద. తమిం కృధి యోఅస్మాగ్ ౦ అభిదాఫతి 3 ఇన! 

1 
తతమభి వామమోపో2 జాయధథా వృవషభచ ర్థణీనామ్ అపాను దోజనమ్ము 



[అ౧. ప్ర ౬. కృప్తయజున్వేదము అను ౧౨. పం౫.] ౨౫౧ 

- 
మిితయ నమురుం డెవెభ్యో అకృణోరు లోకమ్ | ర మృగోనభీమః కుచ 

| | 
రోగిరిషాః పరావతః 165! 

౧ ఓ బుత్విజులారా ! బాగుగా (బకాశించువాండును,. అగ్నిష్టోమాది 

యాగములకు ముఖ్యదేవు-డును, పాపమునుండి విడిపించువా(డును, యజ్ఞసంబం 

ధిఫలములను వర్షించువాండున్సు వర్ష రూపములగు నుదకములకు నాశకుండుకాని 

వాండున్సు ఐశ్వర్యమును పొందించు వాండునగు నింటదుని గొప్పగా (సేవింపుడు ) 

(ఓ యశ్వినీదేవతలారా ! ఈ యజమానునియందు కన్ను మొదలగు నింద్రియ 

ముల పటుత్వమున్సు బలమును స్టాపింపుడు. ౨ ఓ యిందుడా ! మాళ్ళతు 

వలను విశేషముగా విడువుము. మము శ్రజంపుటకు చీననుకోరుచున్న శత్రువుల 

ను నీచులనుగాం జేయుము. ఇంకనెవండు మమ్ముథ్నీణింపం  జేయుచున్నాడో, వానివి 

గూడమాపాదములందు నమస్క-రింపంబడిన శిరస్సుకల వానినిగాం.. జేయుము. 

3 ఓ యిందుండా ! సేవింపందగిన రక్షణమున్కు మాబలమును, ఉద్దేశించి (ఇది 

యంతయు సంపాదించుటకు పుట్రితివి. మనుజులకు. గామములను వ ర్ధించునట్టి 

యో యిందుండా 1! శ్యతుత్వమును జూపిన: జనుని తిరస్కరించిన వాండవగు 

చున్నావు, వావిస్పునిచ్చుట మొదలగు ' వ్యృవహారములను చేయు యజమానుల 

కొఅుకు భోగస్థానమును చేసినవాండవే 'యగుచున్నావు. ర ఈ వాక్యార్గము 

%వ పంచాళత్తులో (వాయంబడును. 

| | | 
అం కన్ ఆం 

౨రో౬.. ౧ అజగామా పరసాష్టిః | సృకగి ౦సగ్ ౦శాయ పవిమిన్ద తి ఇం పో 



స 

శ 
న్ 

౨౫ [అ ౧ ప ౬. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧౨, పం”, 

| | | . 
(తూనాఢ విమృధేనుదన్య |! ౨ విక్షోతూనోమృథోను దవివృ (లేగ 

| | | [1 | . 
వానూరుజ | విమన్యుమిన్త/ భామితో2మిత్ర స్యాఖిదాసకః | ౩ లై 

d 
aD 

| 
తరమిన్ష్ర మవి తారమిన్త గం పా వేవహావే సుహవగ్ కూరబున్టకీ్ 

| | 
పహూుువేను శక్రం పురువూశ మిన్ష గం స్వ నినో మఘ వాధాత్సిన్ట)* 

| 

మా తెఅస్వామ్ | | 
| తాం గాకా 

అ యయ త్న ముస మంటల నావ కలల కదండీ ర రాముడే రోల య ఎల్ 

౧ ఏ యిం[దుండా | (నివ) భయంకరమును. . జంతువులను హింసించు 

'మొదలగప దుస్తాచరణ స్పభావముకలదడియు నగు, పర్వతమునందూరిడు నియ 
వ్య్యాఘాది (హారజంతువువలె, గొప్పదూరమునుండి (మాశతువును చంపుట, 

. వచ్చినవాండ_వెతివి, | శ తుశరీరములందు సంచరించు స్వభావముకల తీశ్షమలు! 

వ జాయుధమును బాగంగా. పదునుక లదాశినిగాం చేసి శత్రువులను కొట్టకు 
యుద్ధముచేయు శ తువులను విశేషముగా నిరాకరింపుము. ౨ యిదంతా! 
కృయవులను విశేషముగాం జోగా “ట్టుము. యుద్ధము చేయు శత్రువులను కూడ వో 

_షముగా నిరాకరింపుము. వృతాసుగుని " డవడలను విశేషముగా భగ్గున 
చేయుము, నీన్ర కోపించిన వా:డనగుచు మము బు శీణింపజేయు' శ త్రువులకోవమన 
విశేషముగా భగ్నము చేయుము. 3 (కృద్ధల = సంశెళ్లు) బంధమునుంకీ "రతిం 
నటి యిదునిః బిలుచుచున్నాను. భటుల యవరోధము (అడ్డు) నుండోత్షైత 
నట్టి యిం|దునిః బిలుచుచున్నా ను, బంధిం చువారిని, అడ్డగించు వారీని న... 
టయందు సమర్థుం డును, [పతెహోామమునందు “సుఖముగా? బిలుచుట్లో 
శ క్యుండునగు నిందునిం బలుచుచున్నాను. సమస్త కార్యములందు శ క్రీయుష 
డును, బజబహుుయదడవమానులచేేం విలువంబడు వాండునణగు నందుని బిలుచుచున్నా న 

_కనవన్తుండగు ;నింద్రుడు న మాకు మంగళము (వినాశము) నిచ్చుగాక. . ౮. శ 

పలకటం 



[అ౧ (ప ౬. క ప య జు శే చము. అను ౧.౨ ఫం ౬.2౫3 
స్తే నగా వ్ సే 

పంవానతు ౬,. . ఖ్ | . | 
లాలి + మ అక న 

అ 
[ 2p IT అఉఅరఠ౭. ౧ సవాసావన్స రిష్టావఘాయ్ భూవపహారివః పరా - జైశాశ నోకేవ్భ జే ర్ 

మ 
న్ (| "క లా 
hp, | 

.. రూఢై స్త్రవపియాసః సూరిషముస్యామ। ౨ అనవే రథము శ్వాయ.. తతున్వ్వపై మో 

| : 1 
అ ఆధ 5 ఒల్లో వ|జం పురుహూకతద్యును నమ్ (బ్రహ్మణ ఇన్గఫం మహయర్తో లృ ర్కెరవ్యు 

| | | | 
క 5 యన్న వా యేహ వాడ 3 వృస్టేయ లెవృషణో అర్క-ముళ్చా నిన్ద్రుగాావా 

| | 
శోలదితిః సజోపా? అనళ్వాపో యెప పదరా? రధా ఇనే)వి. తా అభ్యవ ర్త 

న దస్యూన్ Def 
ar 

౧ ఓబలవన్తుండవగు నిందుడా! ఈరతయణముననై ౧ జేయయిడుచున్న యాగ 

మందు విఘ్నము మాకు రాకుండుంగాక. ఓయశ్వములతో. గూడుకొనిన యిందు 

డా! (నిన్ను) తిరస్కరించుటకు మేము సవగ్గులము కాకుందుముగాక. నీన్ర మమ్ము 

పీంసకులు లేని గృహములచే రక్షింపుము అటువంటి గృహాములనిమ్బు పండి 

తులగు యజమానులందు మేము (పీయమయిన వారలమాపదుముగాక,. ౨ 

అనేశయజమానులవేం విలువంబడిన యోయిన్మదుడా! నీరథమును, గురమును కలు 

పుటకు మనుజులు సంస్క-రించుదురు గాక, త్వష్టయు (శుకాశవన్నమగు వ్యజూయుధ 

మును సంస్క-రించుగాక. (చెక్కు_గాక) _ాహ్మణులగు బుత్తజులు పూజా సాధనము 

లగు మం[త్రములచే నిందువి బూజించుచున్నవ్నారె మహాయ్ఞి (పతిబన్ధకమగు 

పాపము నవశ్యము పోగొట్టుటకై వృద్ధినొందింతురుగాక. 3 కోరికలను వర్షించు 

నట్ట సీకు సంబంధించినదియుం బూజనీయమును ఫలములను వర్చించునదియునగు 



ఆర (అంప ౬. అ౦(ధ వేదములు. అను౧౨ పం ౬), 

యాగమును సన్నె, పాతముమొదలగు యాగ సాధన ప వార్టములు ఎకు పుడు అలంక | 

రించుచున్నవో ! అప్పుడు వేదియాపముగు భూమి (నీతో) సమాన |ఫీతికలదగుం. గాక, | 

ఇం[దునిచేం (చేరణ చేయంబడిన యెవ[జాయుథములు కలవో, (అవికూడ) రథ్టా చే. 

చేనివియు గు|రముల యపేశ్ష లేనివియు నె మహాయద్హ మును పఫపొందుటకుం బతిబన్ట 
న Cc 

కులగు రాక్షసుల నుదైశించి చంపుటకు: (బవ ర్తించుగాక. | 

అచ సళ ఒప అద అడ (ఒడ వగ ఇట్లు (పధ మాష్ట్రక మున షష్ట [పపాఠక ము ముగినీనది. 

. వనం లా టతతలు నలం పయ సతు ము పస ోజా 

fs 

TS 

Tr NIT] 



[అయ ప౭. కృప్తు యజుర్వేదము. అను ౧. పం ౧.] ౨౫౫. 

[పపాఠకము 2 | 

అనువాకము ౧. 

| | | 
౨ర౮. పాకయజ్ఞం వాఅన్వాహీ తాగ్నః పథ నజపతిస్ట్రన్తఇడాఖల్వు నె పాన యజ్ఞః 

| | | | ~ 

సెపాzన్మరా (పయాజూనుయాజూన్వ జమానస్యలో శేz2వహీి తా 9 

| | | | | 

తామా హియమాణామభివు న యె తసురూపవర్ష వర్ల ఏహీాతిపశథ వో వా 
_—_ pa లా వ్ ఇమా. 

జ నె దేవాఅదుహన్యళ్లి'z సురా 
| 

ఇడాపళూనేవో పహయతే ౩ య 
ఆం _ ఇ షా 

| 
గం అదుహశే? సురాయజ్ఞదుగాః పరాభవన్యోవై యజ స్యదోహం 

వ ధి లి ఇ 

విద్వాన్ | 

గా (సప, విధములగు పాకయజ్ఞములలో నొకానొక) యాహి తాగ్ని 

యొక్క_ పాకయజ్ఞమున నుసరించి గోవు ముదలగుపశువ్ర లుంటున్న వి. ((బహ్మ 

యందు హోమము చేయంబడుచున్నది కావున) ఇడాభతణమే పాకయజ్ఞము 

కడా! ఆయోాయిడ యజమానునకు (ఫలనాధ నమగు) యజ్ఞామునందు (పయా 

జానుయాజల మధ్యయందు స్థిరమైనది.  ((ప్రయాజ- ఆజ్యభాగ- (పథాన స్వష్ట్రకృ 

త్రులకుందరువాతను, అనూయాజలకం కం బూర్వమందును, యిడ యనుప్లింపంబడీన 

ప - _ | పధానస%ప = అవా దనిభావము. (పయాజ- అనూయాజ. అఆజ్యభాగ (పధానస్వపష్షకృత్తులు 

తరకర్శ విశేషములు, ఇడ = హావిర్వకేపము.) ౨ (హగోతృసమాపమును) 
పౌందింపబడుచున్న యిడను “సురూపవ ర్రవర్శ!” రమ్ము- అని యభిమం[తించవల 

య క9 

యును. పళువ్సులే యిడ. (కావున) పశువులను పిలిచిన వా(డగును. (యిడపశువు 

లుగా వర్తింపంబడినది.) సురూపవర్ల వర = దీనియరము పూరో్టక ము. 3 (మొదట) 
లం య ౯9 pp ఎవి 

దేవతలు యజ్ఞమును పితికిర. _(అనణాదానినుండి ఫలమును గహించుటచే 



_౨౫ ౬ [అ ౧౮వ ఆ౦ (ధ వేదములు. అను ౧. పం ౨] 

ఛచూన్యముగాం జేసిరని భావము ) ఆయజ్ఞ ము రాతుసులను పితికినది. (కాక్షుసు 

లనుండి సారముతీయుటచే ళూన్యముగాం జేసినదని భావము) యజ్ఞమునుండిపితు 

కంబడిన . యారాత్ససులు తిరస్క-రింపంబడిరి ఏయజమాను(డు (చేవతలు చేసిన 

యజ్ఞెదోహమును, యజ్ఞము చేసిన రాక్షుసదోహామును)  శెలిసికొనినవా౭డై = 
యముచేయునో | ఆయజమాను(ఃడు ఇతరయజవమానునింగాడ వితుకుచు 

న్నాడు, (శూన్యముగా( జేయుచున్నాడని తా | ) ఈ మతము | పళంసాకూపను. 

గటవలన నితరయజమానున శేమియుహోని లేదని యెరుంగవలయును.) 

పంవావతు ఆ, 
ల! 

| | 

దర్. యజ లెప్యన్యం యజమానందుహే ౧ సామేసత్యా22శీరస్య యజ 

0 a. 

| | 

స్య భూయాదిత్యా హైప నెయజ జస. దోహాస్తే 

౨ పత్తావెగొర్డుశ్వ. పశేదా ఈ యజమానాయదుహ వ తేవాషడా 

శ | ch |" 

సృనా _ఇడోపహూలెతి వాయుర్వత్స 3 యర్హిహోలేడా ముప 

ol | 
హ్యాయెళ తరి యజమానోబాూతా రమోక్షవమూణో వాయుంమన 

మ్య —_ వా 

సా ధ్యాయేత్. | 

౧ గ(ోీఉపహోతా2యం యజమాని ఇ త్యాదిక ము చేం 'జెప్పం-బడీన యె. 

యాశీస్సుక లదో 1) (ఈయనువాకము మొదటినుండి అచ్చటచ్చట చెప్పిన పత్వాది 
లాభ మాప) ఈ యజ్ఞ సంబంధమయిన యా యాశీస్స్పునాకు సత్యమగుగాక, + అని 

చెప్పుటచే నీయాశీన్సే యజ్ఞము యొక్క దోవాము. ఆ దోహముచేతనే (యజమా; 
నుండు) ఇతరయ జ మానునిం వితుకుచున్నాను. (దోహము = = వీతుకుతీ లేక సారము. 



[(అ౧వప్రఓ కృష్ణ యజుక్వేదము. అను ౧. పం 3.] ౨౫౭ 

'దీయుట) ౨ గోవు (దూడ పాలుతాగుటచ్వే (సవించినపాలుకల పొదుగు 

కలె (ఏవిధముగా) పాలను (సవింపం జేయుచున్నదో ! (ఆవిధముగానే) ఇడ 

1నవించునట్ట ఫలముల చె యజమానుని కొజకు ఫలమును వీతుకుచున్న ది. 
“ఇడోపహూతా” ఇత్యాది మం(తభాగములు ఆ యిసకు స్తనములు. (సృ నముల 

వంటివని తా[ వాయువు దూడ (ఇచ్చట ఇడ గోవుగాను మం|తే విశేషములు 

పొదుగులుగాను,  వాయునుదూడగాను వృర్గింపంబడివవి,) 3౩  ఏకాలమునందు 

పూత యికను కిలుచుచున్నాడో, ఆకాలమునందు యజమానుండు హోతను 

చూచుచున్న వాగడె వాయువును మనస్సుచే ధ్యానము చేయవలయును. (అట్లు 

చేయగా) దూడను తల్లి కొజకు విడచినవాండగుచున్నాండు. 

పంచాకతు 2. 
—0 

; 1, | | 

ఆం. మ్మాశేవశ్సేము _ పావసృజతి ౧ సశ్వేణవై 'యశ్రేనదేవాః - సువర్షం 

me ane Ar pe జ్ apie cn 

HLT - 

|. న్ తలా 

| | |. | 

లోకమాయిన్నాకయశ్షైన మనుర(శ్రామ్యుత్చే . డామనుముపావర్నత తాం 

| | I | 
-దేవాసురావ్యహ్వాయ న్మ్యపతీచీం. దేవాః. పరాచీమసురాః సాదేవాను 

| య! 
పావర తపనవోనవె త దేవానవృణతపశవో2 సురానజహు ౨ ర్యం కావుయే 

| | | 

తాపఠకుః స్వాదితిపరాచీం తన్యేడాముపహ్వయే తాపశుశేవభవతి ౩ యమ్! 
_ ల _ _ | _ జే 

౧(మనువుతోం గూడుకొనిన దేవతలందరు సంపూర్ణమయిన  డర్మపూర్ల 

యాగముచే స్వర్షలోకము ము పొందుట కుద్యుకు లె రి. (వారిలో) మనువు పాక 

యబముచే నలసినవాంజాయెను. (దీనివలన మనువు సోోతయగుచు నిడను పిలు 
న 

' చుటయందే తత్పరుడాయెనని తెలియుచున్నది) ఆ ఇడ (తనను. పీలుచుటయందు 

లశ 



౨౫౮ [అ౧._ ప) ౭. ఆ౦ధ)వేదములు , అను ౧. పం క. 

ఆసక్తుడయినృమనున్రును పొందెను. డానినిజూచి దేవతలు, రాత్ససులు, పరస్పరవ్యతేష్ర : 
యముగా(ఒక్షమాట కొకమాటగా) బిలిచిర. "దేవతలు అభిముఖముగాను, రాడ్ 
సులు విముఖముగాను ఆహ్మానించిరి. ఆయిడ చేవతేలను పెుదినది. ఇడారూప . 

ములగు పళువ్చలా జేవతలను పొందినవి. రాక్షసులను విడిచిపె ఫ్రినవి... ౨ (హత్తు . 
ఏయజమానుని గూర్చి పఠుహీనుడు కావలయునని గోరునో వానికిఉడనువిముఖముగొ 
3 నాహ్వోనించవలయును, (అప్పుడాయజమానుడు) పళుళూన్యుదడేయగుచున్నాండు" . 
(సోోత్సపశునవులుకలవాడు అగుగాక, అని ఏయజమానునిగూర్చి కోరునో వానికిఇడ 
నభిముఖముగా నాహ్యానించవ లెను, (ఇటు చేయగా యజమానుడు) పళున్చలు... 
కలవా దేయగుచున్నాడు. 

పంచార్ల త్తు రో | 

౨౫౧. శామయేతప పళుమాన్స్యా దితి ప్రతీ-చీం తే స్యడాముపన్వాయే తపళుమానేవ 

| 

భవతి ౨ బ్రహ్మావాదినో వదనిసత్యా ఇడాముపహ్య యేతయ ఇడాము 

| | ॥ పహూయా22_ త్మానమిడాయాము పహ్యయే లేతి 3 సానః [వీయాసు 

| on '(పతూదర్తిర్శ్మఘోనీత్యా హే డామేవో పహూయా22తా శన మిడాయా 

| | | [ ముపవ్యాయ తే ఈ వస మివవావతదంజ సషయది డాసామి వాశ,ని | ప్రయ ల విడువ నాఎతద్యక్థ స్య త ఎ. 

౧ ఈవాశ్యార్గము నె వాక్యములో? జేర్చి్రాయం(బడినది. 9 వబుదివుం. కని 
తుండు ఇడను “ఇడవహిో “అదితఏహి ”. ఇత్యాది మంతములచేం చీలిచ్ణి.. 
యూయిడయందు దనయాళ్మను యోజన (కలుపుట) చేయుచున్నాడో! ఆతండె. సడ ॥ 

వెన గి నిన్ను (శా స్త్రీయముగా వీలుచునని పెదార్థవిచారము చేయు విద్వాంసులు... : 



కీ 

(అం. ప్రీ౭ కృష్టయజుర్వేదము అనుం౧పం౫% ] ౨౫౯ 

శాప్పుచున్నారు. ౨ “సానః[పియా” ఇత్యాది మం. తపాఠముచే నిడను నాహ్వా 

నించి యిడయందాత్ళ్మను యోజనచేసిన వాండగును, ౪ ఈవా క్యార్ధము సవ 

పంవాళ తులోవాయంబడును. 

పంచాశతు సృ, 
ఇల్లీ) 

| | |" 4 
a అ | జ 

2౨23. ౧ సామిమార్డ యన ఏతత్ళతివా అసురాణాం యక్ఞోవ్యచ్చిద్యత (బవా గా 

| | | 
చేవాః సమదధు ౨ ర్పృవాస్పతి సృనుతామిమం _నంత్యాహబష్మ వై 

1 | «lt 
. బేవానాం బృవాస్పతి. ర్బ)వ్మా కై వయజ్ఞగ్ 0 సందథాలి 5 విచ్చిన్నం 

| 1 
యజ్ఞాగం సమిమం దధాశ్విత్యావాపంతే లే. రే విశ్వే దేవాఇవామాద 

| | 
* యనా మిత్యావాసం ' తత్ర్యైవయజ్ఞం బే వెళ్లో2నుదిశతి ౫% యాంవె। 

౧ (వెనుకటి పంచాళత్తులోని చివర వాక్యమునకు,'-ఈపంచాళత్తులో మొదటి 
వాక్టమునకును, చేర్చి యిచ్చటనే యర్థము (వాయంబడుచున్నది.) (యజ్ఞ మధ్య 

మందు) ఇడను భవ్షీంచుటయు, మార్చనము=(ఉదకముచే శిరన్సునందు బోక్షించుట) 

చేసీకొనుటయు నేదికలదో! ఈచేయుటచే యజ్ఞ ముయొక్క-  యంగము . చెడిపోవు 

చున్నది. '(ఇట్లాచేయుటచే రాక్షసుల యజ్ఞము 'విచ్ళిన్న (నెడిపోవ్రట) మయినది.) 

-జివతలు (అ్యపమత్తూల) బన్నాచే '(విష్యిన్నములై'న యజ్ఞ భాగములయొక్క-) 

'సంభానముం జేసిరి, (వంభానము కలుపుట ) న్ -జేవతలలో బృవాస్పతియే (బహ్మ+ 

కు వాస్పరిసనుతా” మిత్యాది మంతపాఠము చేత; (బ్రహ ఇవేకజే (యజమానుడు) 

'ఆక్య్ఞుమును సంధానము చేసినవాండగును 3 వి దృేదము' లేకుండుట కై ఈవిచ్చిన్న 

క యయిన యజ మును సంభానమనుః చేయవలయునని _ శృతి చెప్పినది: ర “విశ్వే దేవా 
ళా న్ 



౨౬౦ [అ౧. ప 2. ఆం(ధ వేదములు. అను ౧, పి క 

ఇవా ఇ ల్యాది మంతపాఠముచ్చే (యజ్ఞ ముయొక్క_. సంతతి యెడతెగక్షుండు!! 
నే 

చేతనే (యజమా కు(డు) దేవతలకొటకు య ఫ్రైమునిచ్చుచున్నాడు. (అన్నిత్రాఖ Ax 

పదము ౬వ పంచాశతులోంజేర్చి వివరింపంబడును, 

పంవాన ణు. 
వాణీ 

{ ( | | | | 

౨ిరె, య్ దశ్నీణాందదాతి తామస్యపశవో2ను సం కామని సవవ ఈజొనో 

| | U | 
పశుర్భావ్రుకోయజమా నేన ఖలువె ' త శా-ర్యమి త్యాహుర్యభా దేవ గ 

! 
| . . | చ i 

. దత్శే ంకుర్వ్ తా22తే శ్రన్పశనా్యమయే తేలి ౨ (బధ ్న వీర స్వే త్యాహ య్ 

వై ట్రధ్నోయజ్ఞ మే వతిక్ళవాయత్యేధో దేవతే వదత ౮ కురుత ఆత్మ 

నూ. 

ఫ్, Fez = MN Pp 
శూనమయతే ౩ దధతోమే మామాయీోణ్యా హోక్షితిమే 

| 
“ఈ కుష్దతోమే మోపదసదిత్యా షాఘామానమేవో వైలి! 

౧ పయజమానుందు.. యజ్ఞమునందు (ముత్వోక్కు-ల వొజకు).. దష్మణనిక్క 

తన్నాడో | ఈ యజమానుని, రైక. సకువులా దత్నీణను అనుసరిం: చం 
అయీ యజభూాను(డు యాగము. చేయుచున్న వాందె పళురహితుంవై య 

చున్నాండు (కావున) తనశే. 3 నివ్యబడిన | దశ్నీ శా వవము దేఫతలం దేవిథము 

5 నుండునో, పశువులు తనయం దేవిధముగాం (చే సి న చో): డి వెంక 

చున్నవే యజమాశుని చేనావీధము శేయవలయునని (బుస్పమంతపమ్మ్యుల. నూ 

న్నారు, ౨ యజ్ఞమే ' 'ద్రధ్నవడార్డము. క బఅధథ్నవీన్షస్వ”: (bభజ్ఞకక్యత 

షించము ) అనుమం త్రపారము జే” యజ్ఞమునే. పూజించివట్లగున్ను 4 

ఇ 

జ 3 

న తి దాత అట్ల పడ ఆ వోములా పలయత అలకలు పటిమను! ఆటాచరం శత. 

“| 



[అం. (ఈ 2 కృష్ణయజుశ్వేదము. అను ౨ పం ౧. ౨౬ ౧ 

దన చేనివ్వ(బడిన దశ్నీ ణ్మాదవ్యము బేవతలంబే యివ్వయబడినదగుచున్నది. _పక్లువ్ర 
లను తేనయందు రమింపం జేయుచున్న వా డగుచున్నాండు. 39 దానము చేయు 

చున్న నా (దక్షీణ|డవము) శీణింపకుండుంగాకయని (ప్రార్థించుటచే దశ్నీణ అశ 
యమగుచున్నది. ఈ “కుర్వతోమే” ఇత్యాది మం[తపాల ముచే (యజమానుండు) 
అభివృద్ధిలక్షణమగు వృద్ధినే వాందుచున్నాండు. 

(పథమానువాకము సమాప ము 

| | | 
౨౫ ౧ సగ్ం (శ వానాసౌవర్చనసస్తు మిర్హామౌా పోదితీమువాచ ౨ యత్తే 

ee 
(తిణాగం హోతాzభూః కామిడాముపాహ్వధా9తి 3 రా ముపావ్వా 

అ 

| 
ఇతిహోవాచయా (ప్రాగెనదేవా నా ఛారవ్యా నేన మనుమ్యోనపానేఖ 

సే | | 
విశ్యానిలి ర  ఛినల్శిసానఛినతీ, ౩ఇతి ౫ ఛినతీ రీణభూవాచ ౬ శరీరం 

వా అస్వెతదుపాహ్వూథాఇతిహోవాచ ౭ గర్వ! 

౧ సువర్చనస ప్యుతుండగు. సంశవుండరుట్లుపీ ఉపోడితప్కుత్రుడగు తుమిం 

బుయను బుష్ని (ఈవిధముగా) (ప్రశ్నించెను. ౨ ఫళశిమము' వేయువార5లో 

(నీవ్రు ఎప్పుడు *హూూతవయితివి? వమిగుణముకల యిడను. జిలిఏతివి) (ఇది 

ళ్ళ) 3 వీయిడ (పాణవాయువుచే . దేవతలను. వ్యానవాయువ్రచ్లే మనుజులను, 

. అపషౌనవాయునుచేం బితృ దేవతలను థరించినదో! 'ఆయిడను వీలిచిడినని (శ్రుమింజుండు 



“నశింపంజేయునా? లేక చేయదా? (ఇది మజొక్యప్రళ్న ఇడయనునది యొకయాగజేవగ. 

తా భట Ve PIC కుండ 

౨౬౨ [అ ౧. రు రం అ౦ (థో వేద ములు. అను _9. పం 3 

ఆయిడ (గోహాపమయినదగుచు దవ్నేణగాం దీవికొనిన వారిని ప్రత్మిగహాదోషముకే 

ఇడ-పీంగళయను ' నాడియనుకొనరాదు.) గి నాశొనముచేయునని (తుమించాల (డు డు క 

సమాథానము చెప్పెను ౬ .ఈయిడాదేవతయొకం- శరీరముమా। త్రమూ నీవ 

నాహ్వోనింపంబడీనది. (ముఖ్య దెవత మాత్రము కాదని) (మన్నం చెను. ౭ ఈపదమః 

రెండవ పంభాశత్తులోం చేర్చి వివరంపంబడును, “| గ 

శ 
1 

పళ్చాశతు. ౨ | 

౨X4౫. అస్య శశీరం గాంవావతే తత్పర్యవదతాం 3 యాయ ద్యతే. సా. 

| . i Ak 

ప్రైలేన చేవాంస్టాధారయ యామనుష్యూ జేవన్ని ఇ 
19 ఆ 

ub a ర్డీ ణి గ. 

IF ny 

న్యాం పితృభ్యన్నున్ని సౌ2పానేన పిత్య- 3 స్యవవంచేద పళుమాస్య 

శం 

సరు brig సవల gyn uot the 

J 
Le . eh త్యం శృవైశాముహహ్వ్యా ఇలీహోవాచ య్యాప్రజాః ప్రభవ స్తీః 'డ్రశ్యాభకీ 

9 

వ్ 

ర. ణీ as 
A 

న్ ఖా x ఖై 

వ 

త్య > న్నం  వారిమ్యైతత్.. శి 

౧ గోవే యిడయొక శరీరము. (కావున) ఇడయొక్క శరీరమగునోవ్పనే 

న్ు hii లు pat Madi 

, ' (తెలినికొనినవారయి పూర్యోక్యములగు .ఇినతీ త్యాదిక (పశ్నో తరములనే) నిండి 

ఖా 

“చరి. ౩ న గ నవమి ₹ యేయిడాదేవత య మ. (రకీణగా) Hon 

 ధరింపంకేయుచున్నద్, వ్  ముడారూపమయిననోవచే మనుజులు జేవిశిచ 

ఆయిడ' వాస్టనసమా*నమగు మధ్యమావ్య లోనే (=వ్యావారము) మ 



[ఆఅ ౧.(ప 2. క ప య జు శే దము. అను ౨. పం 3. ] . ౨౬౨ 

జేయు చున్న ది, (అష్టకా ్రౌద్ధ్దమునందు) వ గోసాపమయినయిడను క పిళ్ళ చేవతల E 
హీంనించుచున్నారో ! ఆయిడ్ వీతృ బేవతేల నపానసమానమయిన యధమవృ త్రి తి 

కి (వ్యాపారము) ధరింపం చేయుచున్న ది, (అనగా- చేశతలు గోవు శేవిధముగానూ 
హింనసించరు కావున యిడ వారినిముఖ్వవృ త్తి తిచేతను, మనుజులుగోవన్చనుండి వాలువీతు : 

శ కుచున్నారు కావ్రన వారినిమధ్యమవృ త్రి తి చేతను, వీతృ దేవతల క అష్ట కా_శాద్ద్రమునం 
ప దు గోవునుహింనింతురు కావున వారిని అపానసమానమగు నధమవృళి చేతను ధరిం 

పం జేసినదని భావము.) (ఇచట పళుబలి యధమమని సూచింప బడినదనవచ్చును) 
3 ఎవండీవిధముగాం డెలీనికానునో ! (వాండు) పథుయాపసమృద్ధి కలవాండగు 

1 చున్నాడు. ర వ యిడ్యపభువులెన (ప్రజలను గూర్చి యభిముఖముగా నుండునో ! 
: ఆ యిడను వఐిలిచితినని (తుమింజుడు) సమాధానము చె ప్పెను. ౫% ఈ యిడ 
| యొక్క యన్న మేదికలదో ! డానిని మాత్రము విలిచితివి. (ముఖ్యమయిన యిడను 
| కాదు) అని (సం(శ్రొవు(డు మణుల (పన్నించెను 

Ahrsarmsn: NNTP RDP RR amber 

పంచాశ త్తు ca 

| | | | | ౨౫౬... ఉపాహ్వథాంతి హోవాచౌ ౧ వధయో వాఅస్యా అన్న మోషధ యోనై LES Par TT A TL GE. TS TT యిం? 

(పజాః (ప్రభవ నీః (పత్యాభవ ని ౨ యవవం వేదా న్నాదోభ వత్య 3 థవెతా 

| | 
ము పాహ్వఇతిహోవాచ యా ప్రడాః పరాభవన్నీ రనుగృహ్వతి ప త్యాభనన్నీ 

| | | 5 న్ లహ్లోలితి ర (పతిష్టాం వాల స్యెతేదు పాహ్వాధాఇతిహో వాచే ౫ యంవాఅ 

సె ప్రతిష్టా 9|| 

ఛో 

నుల ACERT HAN Fe the. nl seen RD BE Adhere Wn, 

౨ ఫీవధ్ధులే యీోయిడ యొక్క యన్నము. ఓవధులే (పభువ్రులగు (పజఎను 



౨౬౦౪ [అ ౧. [పది ఆం (వేదములు, అను 3. వం క], 

గూర్చి యభిముఖముగానుంటున్నవి. ((పజలగృవాములందు కీషధులయేన దీహళ 

లుంటున్నవని తా! [ఏహి = ధాన్యములు.) ౨ ఎవఃడీవిధముగాం. దెలిసికొనునో !' 

(వాడ) న్నమును దినువాండగుచున్నాండు. 3 వయిడ (రోగముచే) తిరస్కరంప. 

బడుచున్న (ప్రజలను (తనయందుంచుకొని) అనుుగహించుచున్నదో, బాధితులయిన 
యా (పజలను (అవీష్టనానము నిచ్చుట చే) గహించుచున్నదో, అ యిడను వీలిచికి: 

వ | 

నని (తుమింజుయ) పలిశెసు. ఈ ఈ యిడయొక్క- (పతిష్టామాపమయిన భూమినే 

యాహ్వానించితివి. (ముఖ్యమయిన యిడనుకాదు) అని స [శవుడు. (మజల)' 

పలికెను, ((ప్రతిపా = ఈ భూమియందు గొారూపమయిన యిడ యుంటున్నది' 

కావున, ఈ యిడకుం్యబతిషఘ్టయని నిర్వచనము) ౫ ఈ వాక్యార్గము రవ పంచాశ: 

తులో (వాయంబడును. 

పంచాశత్రు ర 

| | | " 
౨౫౭. ఇయంవై |పజాః పరాభవన్నీ రనుగృన్ష్మళతి (పత్యాభవ నీ ర్భృష్లోతి ౩ 

యవవం పెద (ప్రల్యేవ తిద్ధుత్య 3 శవై తాముపావ్వా ఇతిహోవాచ య 

| |. | It. 
న్మికమశేే ఘృతంప్రజాః సంజీవనీ పిబనీతి ఈ ఛినతిి. సానఛినతీీ3 'ఇతి 

| | | | [ 

౫% నఛినతీ తి హోవాచ పతుజనయతీ ల్యే ౬ పవాఇడాము పాహ్వూధా9తి 

| 
హోవాచ ౭ వృష్షిర్వాాడా వృష్ట్వెవె న్నిక్రమణేఘృతం (ప్రజాః 

| | | 
సంజీవనీ, | వ్బన్ని యవవం వేద (పెవజాయ తే2న్నాదోభ వతి! 

౧ ఈ భూమియే యీయిడేయొక్స్క- (పతిన, -ఈ భూరూ పమయినయిడ. తిర 



[అ౧. ప ౭. కృష్తయజు స్వేద ము. అను "ఫె వం. క ౨౯ 

. డై 
స్మృతులగు (పజలను అను గహీంచుచున్నది, వగలు (ప్రదజన భిముర్థున గా 

వన్తుడగుచున్నాండు. 3 వ వృ్వరూపమయిన యిడయుక్క పతనము' సు 
శ్రా 

పడుట) కలుగుచుండగా, (సవించుచున్న యుదకము జీవనమును నన క్ర 

(బతికించుచున్నదో, ఆయిడను వీలిచినినని (తుమింజుండు మటల) పలి-కెను. ర ఆవలి ం 
వ్రమాపమయిన యిడ (తనను దశ్నీణగా (గహించిన వారిని) నశింపంజేయుచున్న దా 
లేక నశింపంజేయుట్ట లేదా ? (అని సంశవుండు పూర్వమువలె మటల (పశ్నిం వెను? 
న్ (ఈవృస్టరూపమయిన) యిడ నళింపంజేయదు. మటియు (సస్యాదికమును) 

పుభట్రంచుచున్నదని (తుమింజు. డు సమాథానమిచ్చెను. అనంగ్మా గవాన్నభూములకు 

వలె సీవృవ్రిరాపమయిన యిడను దశ్నీణగా (గహించుట లేదు కానన, పలి గహ 

రూపదోషహము చకుండుట వే నళింపంబేయదని వర్థింపయిడీనది.) ౬. ఈవృష్టిగాప 

మయిన యిడను  చెప్పునట్టి నీవేముఖ్యమయిన యిడను' కిలిచితివని (సం(శవ్చండు 
తుమింజునిం గూర్చి) పలిశను. ౭ వృష్షియే యిడ. వృషిరయొక్క- పతనము కలుగు ల అబ 
చుండగా [సవించుచున్న యుదకము జీవనార్జులగు (పజలను జీవింపంజేయుచున్నడి. 

ఎవండీ విధముగాం చెలిసికొనుచున్నాడో, (అతడు) గొప్పగా బుట్టుచున్నాండు, 
(ముజీయు) అన్నమును తీనువాండగుచున్నా డు, 

ద్వితీయానువాకము సమా ప్తము, 

—k— 

అనుపాకము ౨, 

. os | 

౨౮. పరోశతంవా అన్యే దేవా ఇజ్య స్తే (ప్రత్యక్షమ న్యేయివ్వద ఆ రుంఎవ దెవాః 



౨౬౬. [అ ౧ (డు 6 ఆ౦[ధ వేదములు. అను 3, పం ౧| : 

పరోశ్షమిజ్య నే శాశవతద్యజి 9 యదనార్త హార్యమావార క్యేశేవై 

దేవాః (పత్యతం యచ్చారిన్నాణా స్తానేవ లేన ఆ్రడాత్య 3 msg | 

వ్శాసై ఫ్రిపా2థ్ యజ్ఞ ప్రై వభ్శిదమపిదధాతి ర యై పయ ్ఞాస్య(త్రూరం 1. 

| | | 
యద్విలిష్టం తద న్యా హో ర్యెణ॥ 

౧ కొందరు దేవతలు పరోతముగా (కంటికిం గానరాక యే ) యాగము చేయ . 

బడుచున్నారు. మతకొందఠు (పత్వత్షు ముగా యాగము వేయంబడు చున్నారొ 1 | 

వారినిగూర్చియే (ఆయజమానుండు) యాగము చేసినవాండగుచున్నాడు, (యాగము 

'కేయఃలడురు న్నారు = యానమలో నుర్రేశింపం బడుచున్నాటు. ఇం్యద్రాదిదేవేలు 

కనపడరు కావున ఆ యాగము పరోశ్షము. పరోత్షము = కంటికింగనపడనిది. 

బుల్వికు;-లు కంటికి. గనపడుచుందురు కావున వారినునైశించి చేసినయాగము 

(పత్యతేమగును.) ౨ (బుత్విజులకొఆకు) అన్వాహార్యమా. నివ్వువలయును డ్రానా | 

ణులెవ్వరు కలరో ! బుత్విగూప దేవతలే (పత్యతముగా నుంటున్నారు. అయన్వా క 

హార్య దానము వే (వాహ్ముణులనే (యజమానుడు) సంతోష పుట్టుచున్నాడు. (అన్నా క్ల 

హోర్యము = పకమయిన యన్నముఎ , 3 మజియునీయ్ఞ మునకు ఈ చ | 

'మేదవ్నీణ, యజ్ఞ ముయొక్క- ఛి ద్రమును (లోపమును) కూడా పోగొట్టును. ఈ. య 

ముయొక్క_ యధికమయిన  యంగమేదికలదో ! నూ్య్యూనమయిన (= అలమాన || 

యంగ మేదికలదో ! అది యుభయము. అన్వాహార్య (దాన) ము చే ననుకూలముగ | 

సరిప్తుచ్చుచున్నాడు. కావుననే యన్వాహార్యమున, క న్వాహోర్యకశే బ వ్యవవరమం. ర 

(అన్వాహోర్య జే = అనుకూల్వేన సమాధీయతే' అనే నేతి అవ్య హార్యః అనివ్యుక్వ ల . ya 

4 ఇ 

1 



| | | | 

౨౫౯. అన్యాహరతి తదన్వాహార్యస్వాన్వాహార్యత్వం ౧ దేవదూతావావ తే 

| | 
యదృత్విజో యదన్వాహార్యమావారతి దేవదూతా నేవ (వీణాతి 2 

| | | | | | 

ప్రజాపతి స్ట వెభ్యోయ్య్ఞు న్వాదిశత్సరి రిచానో? మన్యతీసవతమన్వా 

| | | 

హోర్యమ భకమ పశ్యతృమాత్మన్న ధత సవావష (పాజాపత్యో యద 

| | | | | 

న్వాహార్యోయా రవం విదుషో2 న్వాహార్యఆ[హియతే సౌమూదేవ్యపజూపతి 

| 
మృధ్నోత్య ౩ పరిమితో నికుప్యోzపరిమితః (ప్రజాపతిః (పజాపశేః। 

౧ బుత్విజులవరు కలరో, వీరు చేవదూతలు. (అనంగాదూతలవల దేవతలకు 

పహోోమముద్వాారా హవిస్సునందిచ్చువారని తా[) ఈ బుల్ల్పోజుల కన్వాహార్యము 

దానమువేసినవో, (యజమానుండు 'దేవదూతలనే సంతోవపరచిన వాండగుచు 

న్నాడు. ౨ (పజాపతి అగ్న్యాది దేవతల కొఆకు ఆగ్నేయ - అన్నీ పోమోయ పురో 

డాశములుకల యజ్ఞముల నిచ్చెను. (అప్పుడా) [ప్రజాపతి తనను యాగరహితుని 

గాందలచెను, (పిమ్మట) నాతండు అన్వాహార్యమును విభజింపంబడని (ఇన్వంబడని) 

దానినిగాం జూచెను. ఆయన్వాహార్యమును (పక్వాన్నమును) తనయందుంచుకా నెను. 

అన్వాహార్య మేదిక లదో ఆయి యన్వాహార్యము (పజాపతి చేవతాకమయినది. 

ఈ విధముగా డెలిసీకొనిన యేయజమానుని. యన్వాహోర్యము (బుత్విజలకొఆకు) 

ఇవ్వంబడున్నో ఆయజమానుండు (ప్రజాపతిని సంతోవసపెట్టుచున్నాండు. 9 (బుక్వీజు 

లకాజకు) నిర్వాపము చేయబడిన యన్వాహార్యము (|ప్రజాపతి దేవతాకముకావున ) 

అపరిమితము, (బహుళమని కా॥) (ప్రజాపతి (సర్వదేవ తాస్వామి కావున) అపరిమితు 



౨౬౮౯ (అంప 2 ఆం(ధ వేదములు. అను 3, పం 3.] 

డు (గొప్పవాడని తా!) ఈ నిర్వాపముచేయంబడిన (సమర్చింపండిన) యన్వాహార్య 

ము[ పజాపతియొక్క- సంతోషము కొాఆఅకగుచున్నది, 

పంచాళత్తు 3. 

౨౬౦. అ ౧ దేవావై యద్య2 కుర్వతేతదసురా అకుర్వత లే దే వాఏశం 

ప్రేజాపత్యమ్న్వాహాల్యేమ పశ్యన్నమ న్వావారన్మ తతో జేవా అభవన్సరా? 

సుకాయనై సవం విదుపో? న్వాహార్యఆ। ప్రియే భవత్యాత్మనా పరా౭స్య 

(భాతృవ్యో భవతీ ౨ య శనవా ఇ్రషప గన పూ ర్త య్నస్య్థివం విదుహోన్వా 

అవవ 

| | | | 

'హోర్య ఆహీయశేసక్వే వేప్తాపూ క్రీ ౩ (పజాపతెర్భాగో౭2సి 13॥ 

. ౧ కేవతేలు (పూర్వము) యజ్ఞముసందు డేనిననుష్టి ంచిరో, రాశునులు 

(కూడ) డానినిచేసిరి. (అప్పుడు) ఆ దేవతలు ఈ( ప్రజాపతి దేవతాకమయిన యస్యా. 

హార్యమును జూచిరి. దానిని సంపాదించిరి. దానివలన నాదేవతలు విజయవను తెర 

అన్వాహార్యమును సం పాదించకపోవుటచే) రావసులు తిరసరాతులె రీ. ఈవిధయుగో: 

నెతేంగిన యేయజమానుని యన్వాహార్ధము' (బుల్విజులకొజకి) వ్వంబడునో, ఇతని. 
శత్రువు తనచేం ' దిరస్కృతుండగుచున్నాడు. ౨ (యజమానుండు) యజ్ఞముచే . 

(నిష్టకర్శను= అగ్నోయాది కౌతకర్మను) వేసినవాండగుచున్నాడు. అన్వాహార్యముశేక్ 
బూర్చకోర (దిగుడుబావులు (తప్పించుట .మొదలగు ..స్మార్వకర్శు)ను చేసినవ్లాడస్లు 

చున్నాడు. . ఈవిధముగా నెటింగిన యే. “యజమానుని యన్వాహార్యము .. . ఛానమ్ము - 

చేయతొడునో, వాండే ఇష్టాపూ 6 (పూర్వో. కములయిన యిష్షాపూ. కోరలు జేసిన 

పాండు) అగుచున్నాడ్యు రి-ఈ వా క్యార్ధ్థము రవ పంచాళత్తులో _వాయలుడుథూ 



ఇ: CE క ప్ల య జు శే దము. ఆను ౩. పం ర.] ౨౬” 

పంచాశత్తు లో, 

| [ hl |. 

౧ ఇత్యాహ (పజాపతిమేవ భాగ భేయనస రయ ౨ త్యూర్డస్వా 

| | | 

నాయ సానితాషాాహాూూరమేు వాస్నినయో దధాతి ౩ పాగాపా సామే 
ఏ ఏలో వె ను ధా (పాణాపా 

| | | 

పాహిసమానవ్యాన "మే పాహీత్యాహా22శిప మే నె తామాశా స్తే 

| | _ | శ 6 | 

ర 2కి తో2స్యకీ, కతా ప్రమా మె వెప్తా అము (కా మువ్మీస్లిక ఇత 

© | | ౨ 
వాక్నియ కేవా అముమ్మిల్లో శే2న్నమితః | ప్రదానగ్ంవ్యా ముమ్మీల్లో సే 

ల! - | | 

(పజాఉపజీవ నియ దేవమభిమృశత్యశ్నితిమే వెనద్గ్దమయతి నాస్యాముబ్ము 

Ya | 
భోే2న్నంశ్చీయ తే | 

RD eee TT eT et] 3 

౧ (ఓ యన్వాహార్యమా ! నీవ్రు) 1పజాపతికి భాగమగుచున్నావు, అనిచెప్పు 

ఎచే. (యజమాను(డు) అన్వాహార్య భాగముచే (పజాపతినే . సంతోవపెట్టుచున్నా 

౨ “ ఊర్తస్వాన్ ” ఇత్యాది మం్యతపాఠముచే (నన్వాహార్యము ఈయజమా 

నియందు ఫాలనలె నిషమెన బలమును ధరింపం చేయుచున్నది: =. ( యన్వాహా 
9 ఎ) చా 

తాజాగ 

రో. 

గో 

+ 

అ (యజమానుడు) కోరుచున్నాండు. (ఇహణాపానాది పాలనమే మనీ 

'ర్వావమని ఆ) ఈ (ఓ యన్వాహోర్యమా ! సవ) నాశ నము లేనిడానవగుచున
్నావు, 

“నీకు నాశనములేకుండుట కె నిన్నుందాకుచున్నాను. (అభిమృశామి) స స్వర్షలోకము 

'సందునాకు (నీవు) శ్షీణించకుము. అని మం(త్రీము చప్పుచున్నది. _ పరలోకమునం 

[దన్న ముటీణించుచున్న ది. ఇచ్చట దానము చేయంబడిన యన్నమునే పజల్లు స్వర్ష 

'మునందు భుజించుచున్నారుకడా ! .పూర్యో క్షమంత్రషాళము చే, నన్వాహార్యమునభి 
IRE ns ia మగ 



౨౭౧౦ [అ౧. (ప ౭. అ౦ (ధ వేదములు, అను ర. పం ౧ 

మర్శనము (_తాకుట) చేసినచో, నీయభిమర్శ నము 

మును పొందించుచున్నది. 

చదు, 

(అన్వాహార్యుమునకు) అక్ష 

ఇట్టి యజమానుని యన్నము పరలోకమునందు శ్షీషి 

త్భతీ యానువారక్ ము సమాప్తము. 

ఒక 
Cal bp” 

| | Fr 
(పజా జూపతిః పారీసృజత తేన (ప్రజాః ద సృజతేనరాళగ్ం సస్యావాం లచే 

| . | 1. 

యద్యయా పళుమాన్ఫూయా సమిత్యా హనరాశగ్ ౦ చేన నె (పజూపకీ! 

పళూనసృజత తే "సవ పళూ ను జతే2గ్నోః స్వష్టకృతో౭వాం ₹ దేవయ్య 

క్షే 

3 

యా22యుషాః గ్రన్యశ్ఞైన (పతగాం గమేయమిత్యా హాో22యునే వా27త్భష్ట i 

1. | | 
అడ వ అగ ఆ ఆళ్ళ రి (పతియ్యనతిస్టతి _9 దర్శపూర్హమాస యో! 1౧|| 

౧ (ఈమం్యతములు ౫వ(పపాఠకమునందలి రవయనువోకమునందుః 'జెష 
బడీన వే. వాటికిచ్చట్మ శుతియే వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నది. అచ్చట చెప్పబడని 

'వాక్యములకు మ్మా తమిచ్చట అర్థము వ్రాయ(బడుచున్నది.) “బర్త పో2వాఠ ష్ 

యజ్యయా” అనుమ ర్రసాకమి చేర (్రైజాపతి బరి గాభ నుమంగ్రందా మే ర్ 



కృష యజు స్వేదము. అను ర. పం ౨.] ౨౭౧ 
౯3 

Rh 

గ 
మ 

త్త! 
క్ 
E 
(కే 
౬ 
న్ 

వ్ర తాది మం(తపాఠముచేం (పజాపతి నరాశథంస  యాగాను మం[తణముచేత. 

యుల 

న్ా 

oD Ly 

సున్రులను సృజించెను. (9 ప్పుడును) ఆ యనుమం[లేణము చేతనే పశువులను సృజిం 

చుచున్నాడు. “అగ్నేః స్విస్టకృతో'2హమ్” ఇ తెది మం[తపాళము చేత (బైజాపతి 

యువు నాత్శయందు ధరించెను యజ్ఞ ముచేం (బతిష్టావన్తుడగుచున్నాడు. 

ఇత్యాహగవర్కుందుప పదములకు రవయనువాకమునందు దంణానయము(వాయంా 

బ్రాండ్. డినది.) ౨ ఈపదము ౨వపంచార్ తులో వెవదింపంబడును, 

పంచాశత్తు ౨, 

| | | | 

౨౬-౨౧ వె దేవాడిజ్జతిమ నూదజయన్షర్శ పూర్ణమాసాభ్యా మసురాన, పానుదన్తా 
[1] 

| | 

"్నో రహముద్ది తినునూ బన 'మిత్యాహాదర్శ పూర మాస యా శవదేవకానాం 
జ్ర 

యజిమాన ఉజితిమనూ జయతి దర్శపూ ర్రమానా భాం (భాత్భవ్యానపనుద శే 

_ బెం _ వ _ 

| | | “| _ 

౨ వాజనతిభ్యాం వ్యూహత్యన్నం వె వాజ్2న్నమె వావరునై - ద్వాభ్యాం 

| | | . 

(పతిప్టిత్యె ర యో్నోవెయజ్ఞస్య ఉజ్యాదోహౌొా విచ్వాన్యజత ఉభయతః ie) 

'౧ దర్శపూర్ణమాస యాగములయొక్క- మహాత్తున సరించి చేవతలుల్కర్ల 

1నపొందిరి. దర్శపూర్హ మాస యాగముల'ే రాశసులను పోగా రి. “అగ్నో రహా 

మి త్యాది మం[తషాఠముచే యజమాను(డు దేవతల. యుత్క-్థననుసరించి . యుత్కర్గ 

స నుపొందుచున్నాడు. దర్శుపూగ్గ మాసయాగములనశో శత్రువులను పోగొట్టుచున్నాడు' 

౨ _గ“వాజ” అను పదముకల మం[తములవె (నధ్వర్యుండు "చేయునన్వాహార్యమును ) 

"అ నూమం|త్రణము చేయనలయును. (అనుమంత్రణము = మంతొచ్చారణముచే 
3 EATER MOREA AE MAAR RPO. CELLAR, BB... 40H. Ane LR Ar R స రట RDN, pret 



౨౭౨ (అం. (ప ౭. ఆం([ధ వేదములు. అను ర, పం] 
ry , 

సంస్కరించుట.) 3 (పతిష్టానిద్దినె రెండు మంత్రములణే (ననుమం|త్రణము వే 
వలయును, ర ఈ వాక్యార్థము ౨వ పంచాగ్ త్రులోం జేర్చి వాయంబడును. 

క 

ఏ శ ను ] . 2౬ర, ౧ వ యాం మ వాపురసాచ్చో పరిస్టాచ్చె సనా 3 

| సై సవచేవతాదుశే ప్-2ధో ఉభయకే సీవయర్ఞం దుహే హపురసాచ్చో పరిస! 

3 రోహిం జే నత్వా౭గ్ని న్రేవతాం గమయళత్వి త్యామై హా తే వెదేవాశ్వా! 19) 

౧ ఈచెప్పంబోవు “వమాలగ్మన్ని” త్యాది మరత పాఠము యజ్ఞ: మున$ 
దోవామనియు, (బూర్వోమిడయందుం జెప్పిన “ సామేసత్యా22లీ” ఇత్యాది మ 
వాళము మజొక దోసానునియు నెటుంగవలయును. (దోవాములనగా __..ష 

/ వంతేములయిన పాలపొదుగులవంటి పదార్ధములు )వయజమానుండు యఫైముయొక 
ల రెండు (పూరోక) దోనాములను తెలిసికానినవాడ యాగము చేయునో, అకడ 

ష్ యం మును రెండు వె వై పులందును ఫలమును పితుకుచున్న వాం డగుచున్నాడ 
(ఈదోవాములు) పూర్వమునందును, _ ఇకముందును, (చెప్పబడి యున్న మి): 
బాలాార్ర యెప్పుడు ( సూక కు వాశమును పఠించుచు) యజమానుని నామేయన 

TEP క్ష 
“ మై ల 

య. / సబై 

ir ప్పుడ్కు ఈయాశీస్పులు మమ్ము. బొందుగాక. మేముక్టూూ అయును మొదలగు దోవాముకు గోరినవార మై యిం(దుని నేవించుదుము..: అన్న 

నుచ్చ రించుచు న్నాచో 9 వా 



[అ౧. వ ౬ కృపయ జు ర్వేదము. అను ర, పం రీ.] ౨౭౩ 

అర్ల్హముకల “ఏమాగ్నన్నాశిపో” రిలౌ్యాది మంతీ పాఠము నుచ్చరించవలయును, 
ఇహోతవ్వే సో త్రము చేయంబడిన సర్వ దేవతలను (యజమానుడి మం(త్రపాఠము చే) పితుకు చున్నాడు. (దేవతలవలనం దనకోరికలను స సంపాడించుకొనుచున్నా డని తా) 
ముఆతేయు! బూర్యో క కమగు నిడాకాలీన దోహామును, ఇప్పటి “ఏమాగ్నన్” అను 
దోవామును ఈయుభయమునుః బితుకుచున్న వాండగుచున్నాడు. 5 ఈ వాక్యార్థము 
రవ పంచాశత్తులోం చేర్చ వాయంబక్షును. 

| 
| | ౨౬ ఎ, ౧ యదమానః (పస్తరొయదే తెః (పస్తరం పహరతి దేవాశె (రేవ 

| | | యజమానగ్ం సువక్షంలోకం గమయతి ౨ ఏ 'లేముఖ్బామి రశ నావిరన్శీ 

౯౬|| 

| | 
నం నిము ఖతి ప్రి విప్లోః న్ం 

౧ “రోహి కేన ఇత్యాది మంతపాఠముచే, ఈ రోహిత, సారి, వతేళ్ళబ్దము 
౨ చేలజాప్పయడు గ ర్రము చేవ తాశ్వముఅనియు, యజమానుడు [ప స్తరమనియుం 
దెలియుచున్నది. పీటిచేం (బ స్తరమును అనుమం[ తణము చేసినచో జేవాశ్యముల 
చేతన (యనుమంత్రణము) యజమానుని 'స్వర్షమును పొం దించుచున్న ది, ((పస్త 
నమంకరాడ యజమానునివ లె యాగసాధనము కావున (ప సరమునందు యజమా 

AA 



౨౭5 (అ౧. (ప్ర ఒ ఆ౦(ధ వేదములు. అను 3, పం ౫] 

నా ఫదమారకోవీంపం బడినది.) 3౩ వి వి లేముజ్బామి” సహ్యాది మం గ్రపాఠముశే 

నిడి పరిధియొక్క- విచూకవాని (శెలియచున్నడి) ఆ '_మంత్రపాఠము చేత చే యా 

చాత 

దర్భలకట్ట్ర ౨ మమ వ విష్ణువు. (విష్ణువువల ఫలమునిచ్చునదని తా[) వాక 

హమ్” ఇత్యాది మం త్రపాఠము చే సమా మా ప్తికాలములో య జమునం చే (యజమా 
షా 

నుండు) (ప్రతిషస్టావన్తుండగుచున్నాడు. ర ఈ వాక్యార్ధము ౫వ పంవాళత్తులోరి జేర్చి! 

[(వాయంబడును. 
1 

పంచాగతు ౫. 
అలన 

| 

| . | ! 
౨౬౬ ౧ శేతోధిష్సీ యేశ్యావాసో మె శేతోధాో నే నెవశేతఆశ్న న్ లే ౨ల్యే 

ష్టంవాం 'జేవయజ్యయా పళూనాగ్ ౦ హూపంపు సే. యమిశ్యావా శ్వష్టాై 

పకూనాం మిధునానాగ్ 0 రూపక శనై నెవ పకూనాగం రూపనూ! శక్తే 
నూ 

| 

దేవానాం పత్నీ రగ్ని ర ర్షృహపతిర్యజ్ఞ స మిధున్తంత ఇధారహంటేవన్తజ్యడా 

మిధునేన ప్రణాయాసమిత్యాహె హా తేన్మాద్వ. మధునా ్రజాపేకిర్మిన్లనేనీ 

జాతా 

౧ “పోమస్యాహమ్ ” కక్టది మంత్రము చ్చే సోమ్యూడు మంట 

జేయువాడని (తెలియుచున్నది, ) అ ఆ మం్యతపాఠము చేతనే (యజమానుడు. శే శి 
Iw, టి గన 

యందు రేతస్సు ధరించుచున్నాడు. (సోముని " యను(గ్రవామువలన న. రగ 

మగుచ్చున్నదని, తాల ౨ “త్వష్టురహం” ఇత్యాది మర్మతేమ
ా' త్వష్ట యేమిధానను 

(జంకు) లగు పళువ్రలయొక్క_ రూప మును "శేయువాండని చెప్తోదున్నది. & న మన 
2 శె నం గని ఆన 

న 

పాఠముచే (యజమానుడు) "తనయంను పశువుల రూపమును 'ధరుచ్తమన్నాలో 



7 (అం. (ప. కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ర, పం ౬] 2౫ 

* “దేవానాం, ఫల్నీ రన్ని రృ హపతిః? ౧9 కాది మృ (త్రము ఈ నిధునమువలన 

సూప మిధ్రువ్షము చే బున్టును = నామం త్రప్పాఠకి ము (బనుమం|త్రణము) ౩ చే యజమా 

శంకు మిధునముచేం బుట్టుచున్నాడు. (బేవత్తల షత్నీయు, నగ్నియు, నిచ్చట జంట 

యని యెజబుంగవలయును. _. టట 
ల ల్ | 

పగ Py r 

పంచాశత్తు ౬: 

ol 1 | 
౨౬౭. (పాజాయత తస్నాదేవయజమానో మిధునేన (ప్రజాయతే ౧ వేదో2 

| | న | 1" | 

సివితి రసివిచియెత్వావా వెదేనవై చే దేవా అసురాణాం విత్తే ౦ వేద్యమవిన 

మ > rr. — | . 

నృత జ్వేదస స్వ వేదత్వం అ_ అద్య ద్రాక్ఫీక్యస్యా "భిభ్యో యేక్తన్యనాను 

aa రా bn చాలా 

గృహా యాత జేవాస్యసర్యరి నృకేక ' గ తక్ ంకులాయిహోం రాయ 

Pw) 
9 స్పోవ౯ం సహా సీణ 0 వేదోద దాతువాజినమి త్యావా ప్రభహాస్రంపళూ 

సద్తాళ్యు ల పత్యోమ్రయం వాయీయమేయవమనే, 
J ర ge pr a rr 

- ౧ “వేదో?సివి తి తిరసి” ఇత్యాది మం[త్రపాఠము చే దేవతలు _ రాతుసుల 

విత్తము, శక్యము అను ని ధనదగ్జియము 'వేదము'చ్లేతం "బొందికన్ని (తెలియుచున్నది) 

కావున వేదమునకు “వేది” అను వ్యవహారము. (అనంగా విద్యతే విర్తమనేనేతి = 

“దీనినే ధనము పొందంబడుచున్నది. కావున... వేదగ.వ్లని ఇ్లెప్ప్రంబ్లడుదున్నది. వేదము = 

. దర్చలకట్టకుం బేరు, విత్త తము = పూర్వలబ్ధమయిన్నధనము. 'వేద్యము = ముందురాబోవు 

.ధనిమ్యు.. ౨ శ్యత్రువుయొక్క గృవాము మొదలయిన్ల యే ధనముకలదో, యజమా 

చుడు. భె ధానినంతీ యు. దనకుంగ్రావలయ్లునని ధ్యానము చేసినచో, (అప్పుడ్ణా). శ తును 

. శక పేరును “ వేదో2సి” ఇత్యాది మం్యతమధ్యయందుం చేర్చి పఠించవలయును. 



౨౭౬ (అ౧. ప ౭. . ఆఅఆ౦ (ధ్ర వేదములు. అను" ౫, చరేగ) 
|. 

జే 

అప్పుడీ న _త్రువుయొక్క సర్వస్వమును (యజమానుండు) హరించుచున్నా డు, 3 “సృ 

తవ నం కులాయినమ్” ఇత్యాది మంతపాఠముచే (యజమౌానండు అబేకప శ్రంవను జై 

పొందుచున్నాడు. రో ఎవఃడీ విధముగా చెలిసికొనునో, వానియొక్క- సంతతిలో | 

బు తుడంతటను, అన స్నసమృధద్దులడె పుట్టుచున్నాడు, 

చతుర్గానువాకము సమా పము, 

అనువాకము ౫A. 

౨౬౮. ౧ (ధువాంవై వై రిచ్చమానాం యజ్ఞో౭నురిచ్యతే యజ్ఞం యజమాౌనో' 
. క Fr 

యజమానం (పజాూ ధువామాప్యాయమా నాం యళష్థోలన్వాష్యవకే 

| | 
యజ్ఞం యజమానో యశదమానం(పజా ౨ అప్యాయళాం ద్రువాళ్ముశేక 

' 
నేత్యాహ [థ్రువామేవా22ప్యాయ యతితామాప్యాయమానాం యో 

| | | | | 
న్వాప్యాయ తే యజ్ఞ ంయజమానో యజమానం(పజాః 3 (పజుపకే 
p | ర క క. వ న జ. భాణా శె కి . —_ " | 

టు ఎ! | [1 3 
క్వభాన్నావా లోకన్తస్నిగ్ం స్వాదధామిసనహ యజమానేనేతో॥! .....:. § 

ఠం మ్మ - 

ల -కూన్యమధున (హోమసాధనమగు) (ధువయను పా(త్రనినుసరించి. న్య 

| ము శూన్యము చున్నది. (అనగా ఫలశూన్టమగుచున్న దని ' తా). శకస్థ్రమైతను 

" రించి యదవూాశుండు ఫలళోన్య్రడగు చున్నాడు. యలమాశకనను సరించి లకు క 

: కోన్యులగూచున్నారు. (ఆజ్యముచే నిండొంపంబడిన (ధువననుసరించి యజ్ఞవ వుషు. 

ముననుసరించి దుజమానండు, యజమాసునసుసరించి (వజలుసంత్యప్తులగుపీకీ న్న 



అరు యు ెజ్ అగ [అ౧.|వప౭. కృపయ జు రదము. అను ౫. పం ౨] ౨౭౭ 

(ఫలవన్తులగుచున్నారని తా!) ౨ “అప్యాయశకాం[ధువా” ఇత్యాది మంత్రపాఠము 

చే (యజమానుడు) (ధువనే నిండింపుచున్నాడు. నిండింప.బడుచున్న 'యా(ధువ 

ననుసరించి యము నిండింపంబడుచున్నది. యజ్ఞముననుసరించి యజమానుడు, 

యజమానుననుసరించి [పజలు -ఫలవన్తులగు చున్నారు. 9 “పజాపశేర్వ 

భాన్నామ”ఇకత్యాది మంత్రము “విభాన్” అను లోకము (ప్రజాపతి సంబంధియని 

చెప్పుచున్నది. ఆలోకమునంచే యాయడజమానభాగము (హోమము చేయ౭గామిగి లిన 

వావిర్భాగము) ను యజమానుండగు తనతోంగాడ నుంచుచున్నాడు. (౬వ|ప్రపాళ 

కమునందలి మంతములనే ఈయనువాకము వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నది.) 

శంచానతు ౨. 
అది 

| | | 
3౬౯, అహాయం వె ప్రజాపతే ర్వభాన్నామలోః స స్తన్నిన్నే _వెనందధాతి సవా 

| | 
యజమానేన ౧ .రిచ్యతఇవవా వతద్యద్యజ లే యద్య్వజమానభాగం 

| |. Cl 
(ప్రాశ్నా త్యాశ్మానమేవ వీణా ల్యే ౨ తావానై కయ సోయా  వాన్యజమౌాన 

| | | re 
"భానో యజ్ఞి యజమానో యద్యజమానభాగం (పాన్నాత యజ్ఞ వవ 

| న! a 
యజ్ఞం (పతిస్టాపయ ల్యే కి తదె వ్రసూయవసగ్ ౦ సోదకం యద్బరి శ్వా 

గ':యాగము చేయుచున్నాడనుట యేదికలదో! దీనిచే '(యపమానుందు) 

చైన్యుండగుచున్నాడు. యజమానభాగమూను తిన్నచో, దనయాల్మనే సంతోవ. 

పెవిట్టుకోనుచున్నాడు.. (ఈయజమానభాగము భక్షించుటచే యాగమువలన. గలిగిన 

కక్టమెను పోగొట్టుకొనునని శా) ౨ యజమాన థా గము కల యజ్ఞమెంతకలదోం 



న Hey 

“శాం 
శ్ 

ఇదియభాతోశ్మునందు ఆయషపమాోనునకుపయుకీ క మయిన యడ్డము; కలిక శా! | 

"మును “బేవతలు " యుల్వకుకను, భోక్షీ రతురొని తాగ సక జభు నభా ప్రా (యః న్న 

' మానుండు) తీనినచో' రటట్టే మీనం చే-'యజ్ఞమును' 'పతిష్టింహాజేసినవాండగచున్నోడి 
"బరి ర్స్సు .. ఉదకము .యవదకలదో” [బర న్సుశోలె “గప్పంటడియురడుట చోడన్ న 1. 

“మంవీజక ర్రీ స్వుతోగహాడుపొనినదియ, నదకమే తో లసకడుకొనినదియేక ' నగచాస్తో! ప 
౯ వేదియేదో స్ట్ కలదో, “ఈ చేదేయపమోానునకు: స్టోనమూ WOU Fh ad DG ER 

1. స =! 3 “PC క్ నా త. AF NDE mm "జో pr , pS (౯౮౯ పా "ల, జా గ 

లో . & BE. 3 

LG I ర ru ఈడి య ఆ ATH TRH 
పంచాధతు ౩౨. - క 

| LL sn 3; 
౨౭౦. యజమా స్యా౭2యకేనం ఒయద్వేదో ౧ ర్యత్వూర్ల పా[త్రమన శ్వ న 

య. 
లు. ఇ యలీస్వన వాజజ్రయకనే.. నూయన్రపగ్ం _ఫోదక్తంకురు న్నే 3 సదస్తి శ SE 

—-_ 
ఇనా _ — 

౫ భూయ ఇక్యాహోzపోనై యజ్ఞ అఫ్టో?. మృతం_ అవమనష్తంన | 

నే. చ్చే ఫర్వాణివై భూతాని ప్రతముప్తయన్న మన్దూప్రయన్ని త 
వా ఎ న = త " 

క్ 
. దిక్స్దెవ్యా  బుత్విజోనూర్డయ, నామిత్య్యా. హైవనై వర్శపూర్షమాస ర రు ( E 

చ | 
౧౫౯. కవభ్ళేథు ౫ | 

౧ పూర్త పాతను వేది మధ్యయందుంచిన-చో, (యదమౌోను(డ్నుతన స్థాన 
నంచే తృణసమృద్ధిని, ఉదక సమృద్ధిని చేసినవాండగుచున్నాడు. (పూర్ణ రప త్రజడీ వకవ | | 

గతో. నిండినపాతషిగ్లేషము: చేది, బర్శిన్సు, క్రిక్యాది పదములు. పూర్వము 7” 
నము. చేయబడినవి.) . అ ఉదకము లే . “శయ జ్ఞైసాధనములగ్భట్ల వల్లన, (౪ 

" "ఉవకమ్ములు (బీవన- కారణములగుటవలన) అమృత వ్వగ్షాపముల్సు, .. గాశశ | 
శస  సదనిన న్మే” కాక్యాడిమం త పాఠము చే (యజమానుడు) తనల ర్లు 



[అ ౧ పర" కృష్ణయజి శ్వేద మో అను్ఫ్ళపంర'] ౨౭౯ 

తెమును ధరీంసంజేసీనే వాండగుచున్నాడు? కే 'యజ్ఞ(వతమును' పోందుచున్నే' యజో 

మూానుననసరించి ''జేవపతౌది' సర్యభూతములు (వతేమును పారంభిరచుచున్నారు. 

ఏ చేపకి(తాది' పాసులు (వతముననుష్టించూచున్న ” యూ యజ మోనూననునరిం చి" (వత 

మున) - పారంభించుచున్నాహో || 'ఇ్రదీయే' _దర్శపూర్త మాస “యాగములధయొక్క-' | 

'యెవభ్యాధము. “(పోచ్యాందిశి” ( ఇత్యాది “మార్షనమునుచెప్పు. మంత్రపహకముచే, 
(యజమానుండు) ఆ సర్వప్రాణులతోంగాడా నవభ్ళుధమును పొందుచున్నాడు: "(అవీ 

_ భృథము = (వతముయొక్క యంత్య, ధివసమునందుం ,జేయ్ము కర్షువి శేషము.) 

వల... [a క్షీ 
= తమకి ణి వష్టునుఖావై జీవా కృష్ట ఛిరమ్యూలో , శ్లానర్ధపడ్డయ్య .ఛ్య 

won 
జ జాయస్టట్యిక్షుద్షన్తూ ధ్రతుకే విష్ణునేవభ్లూశ్వా చజమాళ్య్ళన్లోనిం మా 

mT లా 

వ | 5 | 9 Pw మ 

| ల్ల కానన పజ్ఞయ్య నుభిజయలి. 2 వస, క్రమా-గిస్యళీవాా. కాకా హా 
జ “త. 3 (7 ID, £3 Gry, శ 7 య్ 

—- ఎ అ 1 న 

న్ా, నువ 

గాయ్యశ్రీవై పృథివీ తెగకు సునరితం జాగ త్యారానుష్టుల్నరి శ్లశ్ళష్ణోళి 

కేవేమాల్లోకాన్యథా పూర్వమభిజయతి Fol 
Fe sn Tr Tn, స్తా HT Tay re a Rog వారలా pe, గా 

ఇ J) 

=. గ “జవశ్లు'టష్టువును మఖ్థముణాం చేష్పష్రానినపా ఈ 'ఛక్షోభిమోనడేవత 

హు -ఈ పోకమలనితరులచే' “యిం చతుకు కక్యకవకాణనా జయించికో 

ర్వ సమానుడు పష్టుష్టయుక్క పోవప్రదేశమలను. (కన (ప్రపోకోకమునందలి ౫వ 

యమున. చెప్పిన పీధముగా) పృధివ్యాదీ 'లోకములనుగా భవన చేసిననో' 

ఈష వక్ష క్కు ఇత్యాది ఛన్లోభిమానచేవతలచే నీ లోకములనితకులనే 

ల్ 



౨౮౦ (అ౧ (ప ఓ ఆ౦ (ధ వేదములు. అను ౬.పం ౫౧] 

డెయింపళక్యముకానటుగా జయి"చుచున్నాడు. ౨ పృధివి గాయ క్రీ ఛన్తోథిమాన 
చేవత స్వామిగాంగలది. అంతరికుము (తిష్ష ప్ ఛన్లోభిమూన "జీవతాకము- ద్యులో. 
కము జగతీ ఛన్దోభిమాన 'దేవతాకము. దిక్కులు అనుష్టుప్ ఛన్లోభిమాన చేవతా. 
కములు. “విష (క మో2నీ” ఇత్యాది మంత్రపాఠవ ముళేం బూర్యో క న విధముగా . 

(యజమానుండు) ఈలోకములను జయించుచున్నాడు. (చేవతాకము = దేవతగా? 
గలది.) 

పంచమానువాకము సమా పము 

అను వాకము ౬. 

| | | | | 
౨౭౨. ౧ అగన్నసువః సువరగ న్మెత్యా హాసునర్ష మేవలోక మేతి 9 సందృళ స్తే మా: 

తియ త్తే తపస్తసె  లేమా22వృథీ, త్యాహయధాయజురేవైత ౩ త్రుభూర. 
| | | | 

సీడ్రోహ్లోర్ళనామాయుర్గా అస్యాయున్నే భేహీత్యాహా22 శిమమేవై కామా. 
| | | 

ఫాస్తే ర (పవాఏపో?z స్మాలోకాచ్చరవ లేయః iol 

౧ (ఈ యనువాకమునండలి మంతములన్నీయు ౬వ ప్రపాఠకమునందలి . 
ఏవ. యనువాకమునకు వ్యాఖ్యాన  (ప్రాయము,) “అగన్భ” ఇత్యాది మంత్ర. 
పాఠముచే (యజమానుండు) స్వర్షలోకమును పొందుచున్నాడు. ౨ “ సరద ' 
శ స్తేమాభిత్సి” ఇత్యాది మంత్రపొఠముచే నేది తెలియంబడుచున్నదో, , ఇది 
యజుస్ఫునతి కమి, చక యే (ొర్ధంపం బడుచున్నది. ౨, సుఘారసి రీనా? 
ఇత్యాది మంత్రపాఠముచే (యజమానుండు) (“నాకు ఆయువు స్రనిమ్ము”) , ఇత్యాది. 
భి 



[అం ప, కృష్ణ యజుర్వేదము. 
ఇ we 

రూపమయిన యాళీస్సును కోరుచున్నాడు. (ఈ మంత్రములన్న్టిక లేమ 

వాక్మునం బే దండాన్వయము (వాయంబడీనది కావున మణల యాన వష ¥ 

(వాయుట విరమింప బడినది ) ర ఈ వాక్యార్గము ౨వ పంచాశ తక హాయే )z 

pr 

ట్ 

| పూ 

ఎ 

ఎ 

us 

లీ 

షి 3 

బడును స్టా et 

కంవాశతు ౨. 
అణా 

౨౭౩, విషు క్రమా|న్ర-మ శే సువన్హాయహిలో కాయ విష్షుకమాః శమ్యున్నే 

| వ్రు | 
(బ్రహ్మా వాదినోవదన్ని న'త్వెవిష్ణు కనా ప్ర- మతయ ఇ్రమాల్లోక్నా న్భాతృ 

వ్యస్యనం విద్యపునరిమం లోకం ప్రత్యవరో హేది ౨ త్యేషవా అస్యలో 

| 
కస్య ప్రశ్యవరోహోయదా  హేదమహమముం (భాతృవ్యనూభ్యోది గ్య? 

| | 
్యైదివ ఇతీమా నేవ లోకా(న్భాతృవ్యస్యసం విద్వపునరిమం లోకం 

| 

(పత్యవరోవాతి సమ్! 

౧ వయజమౌానుందు (పూరోక్క )విమ్షకమములను పొందుచున్నాడో, ఆయజ 
'మూాను(డీ లోకమునుండి విముక్తుడగుచున్నాడు. విమ్ష[కమ (పాద్యపబేశ) మాలంజె 
ప్పునట్టి మం[తేములు స్వర్లలోకముకొటకు సమర్గములగుచున్నవని (బహ్మజ్ఞులు చెప్పు 

చున్నారు. వీ యజమానుండు కత్రుసంబంధులగు స్లోకోములను (అతనిని బోగొట్టు 

తద్వారా) సంపాదించి (స్వర్షలోకమును పొందినకీమ టకూడా) ఈ లోకమునధిప్టీం 

చునో ఆ యజమానుండే విన్లు క్రమములను పొందినవా:డగును,  (నేర్చరియని శా) 
౨ “*బ్రదవువా,.. ....దివే” అనుమర్మ తీపాఠమేదికలడో, ఈ పాఠమే ఈ భూలోక 

2 



౨౮౨ (అ ౧. (ప్ర ౭. అం౦ం(ధ వేదములు. అను ౬. పం 3.) 

సంబంధియగు (్రత్యవరోసాము (= దిగుట) ఈ దికుూూలకొఅకు, ఈ ద్యులోకము 

థతొఆర్ర నేనీశ్యతువునునిరాకరించుదును”) అనియా మంత్రపాఠమునక ర్థము* ఈమం 

(తేపాఠముచే (నీ యజమానుడు) థ్గ|త్రువ్రుయొక ్క- యా లోకములను పొంది (స్వర్గా 

రోవామునకు( బిమ్మట) మఆల నీలొకమును పొందుచున్నాడు. 

పంచాశతు 3. 

| | | 

౨౭65. జో్యోతిపా2భూవమి త్యాహోన్ని శ్రన్నేవ లో క్మపతితిష్పత్యె 3 నీ/మావృతమ 

| | | | | 

న్వావర్వ ఇ త్యాహాసౌవాఆదిత్య ఇం(దస సె్యెవా-గవృతమనుపర్యావర్త తే 

| | | |. 
జప © ఆర ఇ అద్య దే _ ర 

3 దక్షీణాపర్యావర్త తే స్వ మేవవీర్య నునుపర్యావర్శ ల తస్మాద్దశ్నీణో ర్గ 

| | | | | 

ఆత్మనోవీర్యావతేరో ఒ ధ్*అదిత్యస్యానా - ఒవృత మనుపర్యావర, తే రస 

| | | 
మహాం(పజయాసంమయా (ప్రజేత్యాహా-శీషమ్ | 

౧ “సంజ్యోతిషా” అను మంత్రపాఠము చే (యజమానుండు)ఈలోకమునంగే 

(పతీష్థావన్తుడగుచున్నాడు. ౨ -ఈయాదిత్యుండే (ఐశ్వర్యసంబంధమువలన) ఇందు 
డగుచున్నాడు. “*ఐస్టీమూవృత”” ఇత్యాది మంటత్రపాళము చే (యజమానుడు) 

ఆసూర్యునియొక్క-తిరుగుట ((పదశ్నిణము) ననుసరించి _పదశ్నీణము చేయుచున్నాడు 

ర (పదశ్నీణముగా (కుడి నై పునుండి ఎడమభాగమునకు) తిరుగవలయును. . (ఇట్లు 

చేసినచో) తీనజలముననుసరించి (పదశ్షీఇము చేసినవాండగుచున్నాడు _ కావున 

(పురుషునకు) కుడిసగభాగము బలముకలది. (కావుననే లోకములో సర్వ వ్యాపార 
ములందుం బురుషునకు6 గుడి చేతికే ఎక్కువ జలమున్నట్టుగాగ న్పట్టుచున్నది. శేవ్షమ్లు 

పూర్యోకము.. ఈల సమవాం(ప్రజయా” ఇత్యాది మంత్రిపాఠము చే (కా నేవిధమా 



[అ ౧. ప) ౭ క ప్రయ జు శే దము, అను ౬, పం రీ ]2౮3 

గా సంతానముతోకలిసికొనునో సంతానముకూడ తనతో గలిసికొనుంగాక, (అను 
నట్టి) ఈయాళీస్సునే (యజమాను(డు) కోరుచున్నాడు. 

పంచాశత్తు రోం 

| 
౨౭౫ వవై తామాశాస్తే ౧ సమిద్ధోఅగ్నేమే దీదిహీ సమేద్ధాశే అగ్నో దీద్యాస 

| | | 
మిత్యాహ యథాయజనేవైత ౨ ద్వసుమాన్యబ్ఞి'వనీ యాన్ఫూయాసమి 

| | | 

త్యాహాzzగిషమే నె తామాశాసే 5 జవ బువె గార పత్యస్యాశ్నే మి 
యానా 

| 

మివచర్యత  ఆగ్నిపావమానీభ్యాం గార పత్యము పఠిస్టకే పునా త్యేవాగ్నిం 
—_ 6 __ —_ యా 

| | 
పునీతఆత్మానం ద్వాభ్యాం (పతిష్ట త్యా రీ అగ్నాగ్భృహపతే ఇత్యాహా। 

౧ “సమిద్దోఅగ్నో ” ఇత్యాది మం|తీపాఠముచే యజుస్సునతి కమించకయే 

సమిదాధానము (అన్నిలో సమిధశు మొదటనుంచుకర్న) చెప్పబడినది. ౨ “వసు 

మాస్యజ్యోవసీయాన్ ” ఇత్యాదిమంతేపాఠముచే (యజమాను(డుో నేనుఎక్కువగా 

ధనవంతుండనుకాగలను” అనునట్ర్రియీయాశీస్సును కోరుచున్నాండు. ౩ (యజమా 
'నుని చేననువ్ట్ంపంబడు చున్న) గార ర పత్యాగ్నియొక్క- సమిోపమునందు బహాుపిధ 

మయిన పాపములతోం గూడుకొనినదివలె (యజమానునిచే. _పహోమకర్ష చేయం 

జడుచున్నది.. కావున తత్పరిహారమున 3) అగ్ని-వాయువులు, "జీవతలుగాంగలబుత్విి 

కు్కులచే గార ర పత్యాన్నిని చీవించవలయును. (అట్లు చేసినచో యజవమానుండు 

పూర్వోక్త ములగు) రెండు బుక్కు_ల చేతను (పతిష్టకాఅకు అగ్నిని పని తముచవేయు 

చున్నాండు. తనను పవిితము చేసుళొనుచున్నాండు. ర ఈ వా క్యార్ధము ౫ీవపంషా 

శఫతులో | వాయంబడును, 



౨౮౪ (౧ (ప ఓ ఆం(ధ వేదములు. అను ౬. పం ౫] 

పంచాశ త్తు ౫. 

౨0౬. యథాంయజు గే వెతచ్చతగ్ ౦ హిమాఇ త్యావా కతంత్వాశే వామంఆ" నింధిపీ. 

| | | 
యతి వావెతదాహ పుతస్య నామగ్భపహ్హోత్యన్నా దమేవైనం కరోతి తామా 

| | | | | | 

కిషమాశాసేతంత వే జ్యోతిమ్మతీ మితి బూయాద్యస్య పు త్రోzజాతణ స్యా 

Br 

| | 
మ్మైజ్యోతిష 1 లీమితబూయాద్యస్యపుత | 

౧ (“అ్నో గృవహపతే” “శతగొంహిమాః” “తంతవే జ్యోతిమృతీమ్” 
“ తామాశీివమాా- చే” ఇత్యాదిమంత్రములు (ప్ర ౬. అను ౬. నందు వ్యాఖ్యా. 

నింపబడిన వే, సమన్వయముమా [తే మిచ్చట (నాయంబడుచున్నది ) అగ్నోగృవా. 

పతే అను ను మంత్రపారముచే యజుస్సు నత్మికమించకయే యగ్ని (ప్రార్థన చేయయబడి | 
నది. “ఓయర్నీ! నిన్ను నూరుసంవత్సరములు | పజ్వలింపంజేయుదును” అనునర్థము_ 

క్ ల శతెగ్ ౦హిమా అను మంతీ పాఠము చెం బుతుని వే వేళు శుచ్చరించవలయును. 

(ఆట్లుచేసినచో) ఈష్ముత్రుని అన్న వంతునిగా౭జేసిన వాండగుచున్నాండు. తామా 

శిహమా ... జ్యోతిష్మతీమ్ అని యుచ్చరింపవలయును. _ (ఇట్ట్లుచేసినవో) _ ఎవనికిః 
బు[తు(డు పుట్ల లేదో ఆతేసికి తేదోవంతూడును, (బహ్మవర్చస్సు కలవా౭యడునగు 

పుత్రుడు పుట్టుచున్నాండు. తామానిష .. - అము మ్మైజ్యాతిష్మలీమ్ అనియుచ్చరిం 

షనుయును. (ఇట్లు చేసినచో) ఎవనికింబ్యుతుండు పుక్లైనో, ఈవ్వుతునియందు 

(యజమానుందు) తేజస్సును, ౫ (బహ్మువర్చస్సును ధరింపంజేయుచున్న్నాండం. " 



లి కు , క ము ప్ అచ [అం | ౭ ఎప్టయజు క్వేదము, అను ఇ, పం ౬.] 9౨5% 

పంచాకొత్తు ౬. 

| | ఎల a శ ఇల ఆల అచ జం రేం జాతః స్యా తేజవీవ "న్ఫిన్న హ్మావర్చసం దధాలి ౧ యో వైయిజ్ఞంప/యు జి 

! | | | | | 
సవిముజ్వాత్య[పతిస్థానో వై సభవతికస్వాయునకి సత్వా విముఖ్బ త్వి క్య్యాహ 

| | | | 
(పజాపలి రె ఏక ౫ (పజాపలినె , నంయునకి (పజాపతినా విము్బతి పతి. 

| | | 
త్యా ౨ ఈశ్వరం వె(వ్రతేమవిసృష్టం (ప్రదహోఒెగ్నే (వ్రతపతేవతమచారి 

హమితాషహా (వత మేవ | 

౧ వయజమానుండు యజ్ఞ (వతమువారంభించి (ఆ వతమును) విడువడో 

ఆతండు _పతిస్టను ఫొందనివాంజేయగుచున్నాండు. (పజాపతియె “కలను శబా 

ర్గము. “ క్రస్వాయునకి _” ఇత్యాదిమంత్రపాఠముచే (యజమానుడు) (ప్రజాపతి 

చేత నే ఈయస్థైాము నారంభించిన వా. డగుచున్నాండు. (_పతిష్టకొఅకు. ుజాపలి 

చేత (యజ్ఞ (వతమును) విడుచుచున్నాండు. (యజ్ఞదీక్షును విడుచుచున్నాడనితా॥) 

౨ (ఆరంభింపంబడిన దగుచు) యజ్ఞ వతేము విడువంబడనిచో, (యజమానుని) దగ్గ 

ముచేయుటకొటకు సమర్గమగుచున్నది “అగ్నే వతపతే”ఇత్యాఏి ((ప్రతేవిసర్షన) 

మం(త్రపాఠముచే యజమానుడు దాహాభెవరమాస శాంతికొజుకు (వతమునేవిడుచు 

చున్నాడు. (ఈమంతముచే (వకేదీశును విడిచినవో నా వతము యజమానుని. 

దగుల పెట్టదని భావము.) 

పంచాశత్తు ర 

| | | | 
౨౭౮. విసృజశే శాన్వా అ|పదాహాయ ౧ పరాజ్ వొావయసా ఏతీ ననివ ర లే 

జ 



౨౮౬ [అ ౧. [ప 2 ఆం|(ఛ వేదములు. అను ౬. పం ౭] 

రూ స్యపున రాలమ్భృం విద్వాన్యజ లే తమభినిఎర "లే య బ్ 

బభూవస అబీభూవే శ్యాహాపవై యజ్ఞ స్యపునరాలమృ్నే వేసె వనం, 
ఆర్ప డా 

= ——_ — నానా. 

| | | | 

పునరాలభతలే 3 2నవరుద్ధావా ఏతస్య విరాడ్యఆహితాన్నిః సన్న సభ! 

| | | | i 

పవ ఖలువైబ్రాహ్మణస్యనళే ఈ ష్ట్వా(ప్రాజుత్రూమ్య (బ్రూయార్లో 
| | | | 

మాగ్ గ్వే 7విమాగ్రం అనీీయజ త్షవసభాగం కునే, పసవా స ౦ అ గ్నా౭విమా' ౦ అయ్యా _ ఇత్యవసభాగ 6 (పసవ్యాన 
| | : | | 

పళూనాప్నో త్యా2సు (పజాయాం వాజీజాయ లే! 

౧ యజ్ఞ ము విముఖమేయె (పునరాలంభమును చేయని యజమానునింణార్చి 
మఆఅలుట లేదు. (యజ్ఞమును పునః పునఃఆచరించుటకు సమర్గుడగుట లేవని భావము) 

ఏయజమానుండు యజ్ఞ ముయొక్క_ పువరాలం భమును ఇలిసికొనినవాడై యాగము 
చేయుచున్నాడో, ఆయజమా నుని; గూర్చి (యజ్ఞ ము) మజలుచున్నది. (ఈయ 
మాను(డు మాటిమాటికి యజ్ఞము ననుష్టించుచున్నాడని ఆతా) ౨ “యజ్ల్ బభూవ 
అబభూవ” అకు ఈచుంత పాఠమే యజ్ఞ ముయొక్క- పునరాలంభ మం(త్రము. అ 
మం్మతే పాఠము చేత నే (యజనూనండు) ఈ యజ్ఞ మును శూర్చి (య్య మునందని తా! 
ఫునరాలంభము చేయవలయును. ౩ వయదమానుండు ఆహితాగ్నియైనను సభా 
హితుడైనచో, నితనియొక్క. విశేషముగా, (బకాశిం దముచున్న సభ _యస్వాథీన 
నుట. (సభ యేనా _బాహ్న్మణునకు (యజ్ఞ నిప్పాదక ములగ) పశువు 

లేకదా! సభ _ (అనంగా _బౌవ్న్మాణసభ మంతులు, భటులు మొదలగు వారితో 
గూడుకొనిన రాజసభవలె నుండదనియు, యజ్ఞ సం పాదకములగు పశువులే నీ సీసా 
ణునకు సభయనియు, యజ క్షసంభౌరము లే సంపలి ల యనియు డెలియుచున్నది.).. 

(యజమా కుడు) ఇవి నాచరించి తూర్పుముఖముగా లేచినవాడై ఓయన్నీ( యజ్ఞ ము 
అనేకగోవ్రలుకలదియు, ననేకము లెనగాజెలుకలదియు, ననేనములయిన గః ల. 



(౨ ౧. (ప 2. కృప్తయజు దము, అరముజపం౧]) ౨౮౭ 

కలదియు నగుచున్నదనిపలుక వలయును. (అట్టుచ్చరించినవో నాయజమానుండు) 
౧౧ 

సభానువొాందుచున్నాడు, అనేకిములగు పశువులను పొందుచున్నాడు. ఇతనిసంతతి 

యందన్నవంతుగడైన పుత్రుడు. పుట్టు చున్నాడు, 

పుపానువాకము సమా సము. 

~! 
జ 

అనువాకము 2, 

_ 

| | [ | | | 
౨౭౯ చేవసవితః[పసువ యజ్ఞాం[ప్రసున యజ్ఞ పతిం భగాయదివ్యో గంధర్వః శేత 

| | | | | 

పూఃశేతంనః పునాతువాచస్పతి ర్వాచమద్వస్వదాతినః ౨ ఇం|దస్హవ[ జో 

| | | | | 

2సి వార “ఘ్న స్వయా2౭యం వృతంవధ్యాత్ ౩ వాజస్యను[ ప్రస వేమా 

] | | | | 

తరంమహీమదితింనామ వచసాకరామహే యస్యామిదం నిశ్వంభువన మావి కోశ 

తస్యాంనోదేవః సవి తాధర్శసౌవిషత్ ర్ర అప్పు! 

౧ ( వరకుండనవు అ నర్వామివి, యగునో సూర్యుఃడా ! మావాజవేయ 

యజ్ఞ మును (పవర్తి ౦పం జేయుము. అనుష్టానమనెడు ఐళశ్వ్తర్యముకొఅకు యజవమామని 

[బవ ర్తింపం జేయుము, స్వర్షము నందున్న యే గంధర్వుడు (సూర్యుని యన్న గహము 

వలన) (ప్రాణులవిజ్ఞానములను శోధిందమచున్నాడో, అఆతండు మావాజవేయపిజ్ఞాన 

మును శోధించుగాక. బృహస్పతియు నీకర్ణయందు మమ్ము (వాజపేయ మంత్రీ 

ములను పకఠ్రింపంజేయుంగాక, ౨ (ఓరథమా ! నీను) శ్యతువులనకింపం జేయునట్టి 

వ్యభమగుచున్నావు. నీతొ (నీసహాయము వే ఈ యజమౌానుండు శ్మమ్రవులను వధించు 



౨౮౮ [అం ప ౭. ఆ౦[(ధ వేద ములు. అను ౭..పు ౨ 

న 

గాక, ౩ అన్నముయొక్క- పుట్టుక లే కారణమమునట్రియు, నన్నమును కలిగిం, 

జేయునట్టియు, "వేదియనెడు భూమిని ఖండింపతగని 'దానినగా వాక్కు చే (మేము! 

సో తము చేయుచున్నాము. ఏ భూమియందీ సమ స్త భూతసముదాయము (ప విల 

యుంటున్నదో, ఆ పృథివియందు మూయొక్క-ధారణము (ధరించుట్తు ను మ 

అ _న్గర్యామియు నగు సూర్వ్యుండు జెలిసికొనుగాక. ర ఈ పదము ౨వ పంచాళోడ్తీ 

లో (వాయంబడును. 

Mia 

- fr ల మ 2 
Noa wa ములు న. 

నూ. పులు 

qh న... 

పంచానతు ఆ. 
అవనీ 

| | ల 
౨౮౦. అంతరమృతమప్పు ఫపజమపాముత పశ న్నిపష్వశ్వాభవధవాజినః ౨ వాయ 

| | i . 
రాప్ సరా నరప్రళ పంకా స ప్ప విగ్ ంశతిః | 

| 
(న్పతూర్తి ర్వాజసాతమన్నే సె సాయం వాజగ్ంచే సేత్ ర విష్లోః రాడు 

జ 

py a 

నృమసి విల్లో ర్వశాన మస్య ౫ క-న్యజా-వభితోరథం యాధ్యాన నం వాళ 

గ్రమనునం చరనా దూరేశే హీత్రి రన్టియా వాన్పత క్రీ లేనో2గ్నయః పక్ష 

యః పారయను॥ . /. | — | Fr 

౧ ఉదకములలో మధ్యయందు, అపమృత్యు “నివారకమును, రోగనిపాః వాళ 

మునగు సారముంటున్నది. ఓ యన్నముకల గురములారా ! ఉదకస సంబంధులుణ్యో 
"లేక (ద సలములయిన గుణవత్వ (పశంసల౧దుంగాని మిరు సంబంధము" కలప వ 
క౦క్షు, ౨ (ఓ యశ్వమా 1) వాయువు మనున్రు పదునైదుగురు గంధము 



(అ౧. (ప 2 కృప్త్ణయజు ర్వేదము.. అను ౮. పం ౧.] ౨౮౯ 

మొత్తము పదునేడుగు  (రవరుకలరో,) వారందరు మాకంయెం బూర్వము అశ్వ 
(మగు నిన్ను రథమునందు సమకూర్శిరి. (మజుల వారు) ఈ గ్యరమునందు (వెను 

కటి భాగమును తుడుచుట మొదలగు నుపబారములచే) వేగమును సంపాదించిరి. 

3౩ జలముయొక్క- ముటేకిని నాశనము చేయుదానవును, వేగమెననడకలదానవ్ర నగు 

నో యశ్వోమా ! (జలమునందు) ఏ యల మూపురమువలె నున్నదో, (మునుగుటచే 
సంభవించిన _ యుషదవమును) బోగొటునది యా, (పెరున కుపకారక మగుటచే) 

నతిశయముగా నన్నమునిచ్చునదియో, (నీష్పష్టమునందు లగ్నమయిన) యలచే మా 

కన్నమును సాధించుము. ర (యజమానుండ నగు నా మొదటి పాద(పదేళమా | 

నీవ) వ్యాపనీలుండగు విష్షుమూ ర్తి (మొదటి పాదమునుంచుటచే) జయించంబడిన 
భూలోకమగుచున్నావు. (ఓ రెండవ పాద్యపదేశమా ! నీవ) విష్ణుమూూ ర్తియొక్క 
"రండవ పాదమునుంచుటచే జయించంబడిన యంతరిక లోకమగు చున్నావు. 

(ఓ మూఃడవ పాదపచేశమా ! నీవ) విష్ణుమూ _ర్థియొక్క- (మూడవ పాదము 

నుంచుట చ్చే జయించంబడిన స్వర్షలోకమగు చున్నావు. ౫  రథముసకిరువై పుల 

చివ్నాములైన చక్రములు ధ్వనితోంగాడికొనిన గాలియెదుటి భాగమును నతి కమి 
చినడచుచున్నవి. దూరము నందాయుధము కలిగినట్లియు, ఏర్యముక లిగినట్టియు, గోరిన 

యర్ధమునొసయనట్టి యా యగ్నులు (మమ్ము బరుగిడుట కవధియగు స్థానమును) 

భాం డింతురుగాక. 

సప్కమానువాకము సమాప్తము, 

rere «| Tv 

అనువాకము. ౮, 

| | | 1. 
౨౨౮౧. చేవస్యావాగార సవితుః (ప్రసవేబృవాస్ప్సతినా _వాజజితావాజం జేవి 

ల్ 
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| | | శ 

౨ చదేవాస్యావాగొం సవితుః (పస వెబ్బృహస్పతినా వాజజితా  వర్గిప్యం 

| | | | 

నాకగ్0ర హేయ ౩ మిన్హా/యవాచం వద తేనగంవాజం జూతయ లేన్లో) 

| 
వాజమజయిత్ ఈ అశ్వాజనివాజనివాజేషు వాజినీవత్యశ్వాన మతు. 

| 3 
రసి వాజ్యిసి ౬ వాజినోవాజం ధావత :; 

| | 
వాజయ ౫ అరాష2ని స 

| " . వ. . . ' 

శతధా పయ eh ee పుటట అందక “౯ pe ld mS Primus 

మరుతాం (పస'వేజయతేవీ యోజనామి వాధర్షమధ్యనః సస్నీతే! 

౧ అన్నమును జయించునట్లి బృహస్పతిచే నన్ముగహింపంబడీన నేను వేరకుండు, 1 

అన్నర్యామియు. నగు నూర్యుని యొక్క యాగ యుండగా, నన్నమునో : 

డయించుదును. ౨ అన్నమును జయించునట్టి బృహ హస్పతిచే నను గ్రహింప బడిన: 

నేను (్రోరకుడు, అ నర్యామియు నగు సూర్యునియొక్క యాజ్ఞ యుండగా నలిశయ 

ముగా వృద్ధికలస్వర్లమును పొందుదును. ౩ (ఓ ఛాహ్మణులారా! ) యజమానునికొజి | 

శాఠీర్వాదరూ పమగు వాక్కు-ను చెప్పుడు. అన్నము విషయమై యజమానుని జయ | 

మును పొండించుడు. యజమాను.డన్నమును జయించుగాక: (ఇచ్చట ఇందశేబ్దమా 

యాగమనే యుశ్వర్ణముండుట చే యజమానుని చెలుపుచున్నది) ర గుజ్జమును, 

తోలునట్టియు, (విజయముచే) నన్నము నిచ్చునట్లియు, చేవ నములయిన Ee 

ములు కలిగినట్లియో కొరడా ! అన్నములు నిమి తేములగు చుండగా (నీవు) తత్ర, 

ములను యుద్ధములందు. బొందింపుము. ౫ (1 గుజ్తమా ! నీవు) రాక్షనులను.! 

వహించు (అర) గుర్రమగుచున్నా వు. మనుష్యులను మాయు (స వ్పి) గ్యరమగు 

చున్నాను. గంధర్వులనుమోయు (వాజి) గృురమగు చున్నావు ౬ (పీ గుర్రము! 

"లారా! అన్నమును సంపాదించుటకు (శీ ఘుముగా) సరఠుగిడుడు. మరుర్గణష్షుల | 

యనుజ్ఞయుండగా, నన్నమును జయింపుడు. విశెషముగా ననేక క్రోశులను (త్వరగా. : 

a బోవుటచే) స్వల్పవమైంన వాటినిగా-జేయుడు. (మతీయు) మార్లమంలను (ీత్రక న మాక i 

మ 
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బోవుట చే విండిగా చేయుడు, మౌార్షముయొక్క- సమా కిని బొందుడు, 

| | 
_౨౮ ౨, కార్ధాంగచ్చత ౧ వాజబేవాబే2నతవాజినో నోధసేవువ పాఅమృతాబుతే 

| | క్ష | | 

జ్ఞాః। అస్యమధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తాయాతేపథిి ధేవయానైః ౨ తే 

| 
నోఅర్వంతో హవనశ్చతోహవం విశ్వేశృణ్వంతు వాజినః 5 మిత దవఃన 

1. . | | 
హససామేధసాతా సనిహ్యవః। మాహూ యేరత్నగం సమిభేషు జభభిరేశం 

| | 
నోభవంతువాజినో హాూవేమ ఈ "జీవలా తామిత|దవః స్వర్యాః | జమ్ము 

i | ' | 

యంతో2హింవృకగ్ ౦ రశ్షైగ్ంసిస నేమ్యస్మదుయవన్ | 

౧ ఓ గుర్రములారా! ఆయా యన్నము నిమిత్తమును, ధననిమిత్సే 

మును, మమ్ము రశ్షీ౦చుడు, (బ్రాహ్మణుల వలె (స్నానము చే) శుద్దులును, మర త 

శూాన్యులును, సత్యమగు ౫ నవ్వ దేశమును, శతెలిసికానుచున్న యశాగభిమానులగు 

నో చేవతరాలా ! ఈ యజమానునియొకళ నీవార ఛాన్యసంబంధమగు . చరురస 

మును (దావుడు. ((తాగియు) సంత్రుమ్టులు కండు. (తృప్తులగుచు). దేవమార్షము చే. 

బోదగిన దేశమును గూర్చిపొండు. ౨ గమనమునందు నిపుణముల్లును, మా యా 

పహ్య్వోనమును వినునవియు, నన్నము కలవియు ,నెన యాగ్నురములు (మా) మాటనువిను€ 

గాక. ౩ గొ ప్పమార్లమునుకూడ నల్పమెనదానినిగా నడచునట్లయు, గొప్పయన్న 

రాశికి దాత లెనటియు, యజ్ఞము నిచ్చునవియు, మాయందు (ద్రవ్యమును దానము 
6 

శేయుటను కోరుచున్నవియు నైన యే గుర్రములు యుద్ధములందధికమగు (శత్రు) 
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3 

ధనము నపహారించినవో, ఆ గుర్రములు మాకు సుఖమును చేయునవి యగుయగాక్ష 

ర చవతలను గూర్చితెగుచున్నక్ర యు. గొప్పమార్షమునుగూడ స్వల్ప మార్షమునుగా.. : 
శీ 

నడచుచున్న ట్లియు, (క్రీ భుముగా నడచుటచే) "బాగుగా బూజింప(దగినట్టి యూ గ్యుర 

ములు, సర్పములవలెను, అరణ్యము నందలి కుక్క్లలవఅఆను, చాధకులగు రాశుసుల: 

నునకింపం జేయుచున్న వై శీ ఘుముగానే మానుండి రోగములను పోనొట్టునవగగాక. ' 

పంచాశత్తు ఏ, 

| : 
౨౮౩. అమోవాః ౧ ఏషస స్యవాజీక్షి పశింతురణ్యతి గ్రీవాయాంబద్ధో అకికక్షఅసని. 

] 
శ్రతుందధికాఅనుసంత ఏత్వత్పథామడ్కాగ్ం సృన్వావీవాల్... 3 ఉత 

సా స్య దవతస్తురణ తః పర ంనజేరనువాతి పగర్థిన 8 న వశే వ వభ్రజతో 

అంకసంసరిదథి క్రావ్లః సహోర్హాతర్మిత్రతః 9 ఆమావాజస్య[ పోవా. 

| 

దాద్యావాప్పధివీవిక్వశం భూ ఆమాగంశతాంపితరా || . 

కంఠమునందును, చంకయందును, ముఖమునందును, (ఆ యా స్థానముల 

కుచితములగు (తాళ్ళ చే గట్టంబడినదగుచు నీగురము మార్గమున కడ్డమైన' న. 

(కమించునదియు, సారధిరొమక;. యభి పాయము ననుసరించు చున్హుదియు, వంక! 

గాను, ఎత్తుపల్లములుగాను. ఉన్న మార్షముయొక్క- |పదేశములను వంకరలేనిగోను. 
సమముగాను, చేయుచున్నదియు నె కొరడాను 
వెట్టుచున్నది. ౨ మతియుం బోేవుచున్న దియ్కు తొందర చేయుచున్నదియా, సరిపడ్డ 
'ను పొందుటకుం గోరుచున్నదీయుం. బోన్రుచున్న దేగకువల శీ ఘముగాల: పోక 
చున్నదియ, 'నత్యన్నబలముతోం గూడ త్వరగా దాటాచున్నదియు "నగు సీసతైమా 
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యొక్క- శృంగార చిహ్నావాయిన వ స్త్రుచామశాదికము సమస్త దేహము సందుంటు 

న్నా శీఘముగాం బోవ్రచున్న పశ్షీయొక్క- రెకవలె (పోవుచున్నగుర్రము) నెగర 

వేయుచున్న దిగా గన్పట్టుచున్న డె వెళ్లుచున్నది 3 అన్నముయొక్క- యుత్స్చే త్రిశన్నుం 

గహూర్చివచ్చుంగాక. ద్యావాభాములుసమ స్తజగత్తునకు సుఖమునుకోరుచున్న చె నన్ను 

గూర్చి వత్తురుగాక. సోముండుకూడ నా దెవజన్టకొఅకు నన్నుంగార్చి వచ్చుగాక, 

పంణాశతు ల 

| | | 

౨౮౮. మాతరావా22మాసోమో అమృత త్వ్యాయగ మాత్ ౧ వాజినో వాజి 

. | 
జఉతోవాజగ్ ౦ సరివ్యనోవా జం జేవ్యంతోబ్బపహస్ప తెర్భాగమవజి త ౨ వాజినో 

| | _ | 

నో వాజజితో వాజం సస్మృవాగ్ం సోవాజం జిగివాగం సోబ్బహాస్ప తే 

| | 
అస లా అ 

ని 

రా ఛే నిమృద్హ్వ ఏ మయం నః నాస త్యాసంధా2 భూ ద్యామిస్తై/,ణ 
— — ——_ 

| | | 

సమధధ్వ ర మబీజైసత్త వనస్పత యరిస్ట్ర 0 వా జంము చ్యధ్వమ్! 

మును (జయించుటకు యుద్ధభూమినిం గూర్చి పరుగిడంబోవుచున్నట్టియు, నన్నమును 

దొయించునట్టి (మారు) బృహస్పతయొక్క- యీ(చరు భాగమును వాసనమాడుడు, 

౨ అన్నమును జయించుటకు సన్నద్ధములయిన చమూ గురములారా | అన్నమును 

గూర్చి పరుగిడుచున్నటయు, నన్నమునుగూర్చి జయమును చేయుచున్నటి మోరు 
" దు | ల 

జృృహాస్పతియొక్క భాగమునందు. బరిశుద్దులగుడు 3 ఓ రథములారా ! “యుద్ద 

మును '/భార్సి పరుగిడుదుము” అను య్యూపతిడ్హ (యేదికలదో, ఆపతిజ్జ్ఞ సత్యమ 
| కా = 
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| 

యినది. ఏ (ప్రతిజ్ఞ నించానుగహము చే బాగుగా ధరించిరో రఫీ వనస్పతి వికా 

రములగు (కొయ్యతో నిర్భింపంబడిన) దుందుభులారా |! (వాద్యవిశేషములని శా). 

అన్నమునుదేశించి యాగసాగమియగు యజమానుని జయింస౯ేసీతిరి, (అటువంటి! 
అ 3 

మిరు పూర్వము కట్టబడిన _పదేశమునుండి) విముక్తులగుడు, : 

అప్రమానువాకము సమాప్తము... 

అనువాకము గొ, 

౨5౫. ౧ త క్రస్యోల్బమని మ త్రస్యయానిరని 9 జాయవహి నువోరోపోవరో 
నవ క న. 

Maw | | 
హావహిసువరహాం నావుభ యోః నుహోరోమ్యామి 9 3 వాజళ్చ (ప 

1 at కున్ 

3 
d 

rr web శ్చా పీజళ్చ క్రతుశ్చ సువళ్చ మూర్ధాచవ్యశ్ని యశ్చా2? నా యనశ్ళా 

| 
న్స్టశ్చ భౌవనశ్చ భువనళ్చాధిపతిళ్చ రో ఆయుర్య శ్లేనకల్ప శాం ప్రాణో 

యశేనకల్ప తామపానః। 
. 

అటిట 2 వాపా నలు యుత ప్ర ఎన ము PIN ౧ టదర్భమయ మగువ స్త్రమా! నీవు) రాజస్థానీయుండగు యజమానున కావరళ 
మగుచున్నావు. పట్టపు దేఏీస్థా నీయమగు పత్నీశ కము యొక్క చలిని పోగొట్టుటక్ష 

గారణమగుచున్నావ్ర. ౨ సే భార్యా !కమ్ము. స్వర్లముసధిక్టింపుము, a: 
ఛార్యది) మనయిద్దరిలో నేను స్వర్గమునధిస్టించ గలను. (ఈ వాక్యము. 



"అం. (ప 2 కృ ప్రయ జు ర్వేద ము. అను ౯ పం ౨] ౨౯౫ 

గాక, (చకారములు పరస్పర సముచ్చయార్లకములు) ౧ “వాజః ౦ (పసవః 5౩౫ అవీ 

జక ఈ (కతుః స సువః ౬ మూర ౭ వ్యశ్నియః రా అన్యాయనః ౯ అన్నః ౧౦ 

_ఫెవనణ॥ణ ౧౧ భువనః ౧౨ అధిపలిః* అని పదవిభా౫ము. రీ ఈ వాక్యార్గము ౨వ 

పంచాశతులో (వాయంబడును. 

పుంచాకతు 9. 
అలానే 

| | ) ఏ న వ ౨౮౬, యక్షైనకల్ప తాంవా వ్ట్న్ య నక ల్ప తాం చక్షుర్య జ్లేనకల్ప తా గ్ 0 [శో త్రంయ 

| | | | 1" 
శ్రనకల్చ తాంమనోయ శైనకల్ప తాం వాగ్యష్థైనకల్ప తామా తా యజ్ఞో నకల్ప 

| | 
యచజేనక గ్ స న్ తౌంయజ్ఞాయ జై ల్ప ఆ "గ 0 3 సువర్రైవా 0 అగ న్యామృ తా అభూమ 

| | | 

పజూపలేః |పజాఅభూమ ౩ సమవహాం(పడయా నంమయా।పజాసమహా గం 
న్ా జనాలు అనల — — అవాలని 1 _— అని 

‘ | ' | . | | 

రాయస్స్పోపే.ణ సంవముయారాయస్వోపో ర 2న్నాయతఠాzన్నా దా 

యత వాజయత్వా వాజజిత్యాయైత్వా ౫ 2మృతమని పుషఫ్టిరసి 

| 

(పజననమసి |) 

౧ యజ్ఞ సంబంధ మగు యూపారోవాణముశో సాయువు స్వ(పయోజన 

సమర్టమగు గాక, (పాణాపానాది వాక్యములకుంగూడ సీవిధముగా నే యన్వయము 

వ్! ప్వూకొనవ లెను [వాణః=హృదయమునందుండు ( ((పాణ) వాయున్ఫ, అపాన=గు 

'దమునందుండు (అపాన) యయున్రు వ్యానః=సర్వశరీరమునందు ' వ్యాకించియుండు 

న) వాయువు. చతుః, (శతమ్ ఇవి ప్రసిద్ద ద్దార్థకములు, మన? ఐనిమర్శాత్మక మ 



౨౯౬ [(అ౧ (ప్ర 2. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ఓ, ప 

యిన యంతకరణము. చాక్ = వాగిం్యదియము ఆత్మా = జీవుడు, యజ్ఞః = నూ! 

దిసాధనమయిన కర్షృవి శేషము. ౨ మేము సర్షమునందుండు దేవతలను పొందితిమి. 

(పొందియు) చేవతలమెతిమి ( (కావున) (ప్రజాపతికి (బీతివిషయక (పజల మయిన మేమ | 

ఈభూలోకమునందు యజ్ఞానుస్థానము నందాసక్తుల మైతిమి. ౩ నేను సంతానము! 

తోంగలిసి కొందునుగాక. సంతానము నాతోం. గనిసికొనునుగాక. నేను ధనసమ 

వితోంగలినికాందునుగాక. థనసమృద్ధినా? తోం గలిసిఫొనుగాక. ఈ సామాన్యజన( 

లుభుజించునది యన్న మనియు, రాజులు మం (తులు భుజించునది యన్నా ద్యమనీయ | 

అఫూపము లు మొదలగు నెేేషముతోం. గూడుకొనిన యన్నము వాజమనియు / 

సమ స్తమయిన యన్నమును సంపాదించుట వాజజితియనియు భేదము నటం | 
యును. (ఓటయజమానుండా !) అన్నముకొజకు నిన్ను హింసించుచున్నాను. (ఇళ్లే! 
అన్నాద్యముకాజకు, నాజముళకాటజరకు, చాజజితికొటకును, నిన్ను హింసించురున్నా సీ 

౫ (ఓ. బంగారమా ! నీవ) నాశనము లేని డానవగుచున్నాను. (ఓ బస్తాజినమౌ 

నీవు) పుష్టివగుచున్నావు. అనేకులను పుట్టించు జాసవగుచున్నావు, 

ళ్ నవమానువాక ము సమా సము. 

అను వాక ము గ. 

| | | | | 3 ౨౮౭, వాజస్యేమం (ప్రసవగసుషువే అగైసోమగ్ం రాడానమోషడీ ప్వప్పు! ₹ 

| క్ శ | 
అస మధుమతీరవనువయగ్ న ల య గి భ్యం థు ఇృవన్తువయ 0 ర్యా) జాగ్రియామపురోహిళాక్ల 

వా ! 
9 వాజస్వేదం పసన అబభూ వేమాచ విశ్వాభువనానిసర్వతః। సవిశా ట్ 

పన్యేతహూన్నన్పజాం పుష్టిం వర్ణయమానోల'శ్లే 3 వాకేస్తేనా 



కతు... క! 

[అ ౧. ప్ర ౭ కృస్తయజుశ్వదము అను ౧౦ పం ౨ |] ౨౯౭ 

EY 2 OY 

| | | | | 

(పసవణ శి శియేదివమిమాచ  విశ్నాభువనానిస[మాట్। అదిక్సేన్నం డా 

s ATEN MMe. fal. 

పయతణు (పజాన్మనయిమ్ || 

pe. CY: య లా 

౧ అన్నమును బుస్తెంచునట్ట సర మేశ్వురుండు సీపదధులలోను, ఉదకముల 

[తోను సారభూతమగు సీసోమల తాగూప మెన, ప్రకాశించుచున్న పదార్థమును 

; సృష్ట్రాదియందు పుట్టించెను. ఆయోాషధులు, ఉవకములును మాకొటకం మాధుర్య 

మతోయహాడుకొనినవె యుందుగాక. మేముకూడ (నీ) రాష్ట్రోమునందు (యాగము 

| ననుష్టిం చూటయ దా) నాయకులమె జాగచూకులమగుదుము. ౨ అన్నమునకు తృప్తి 

శత రాక ల్సి, 

ETE EA *లిగించు పర మేళ్ళరుఃడీ(యనుపింపబడుచుస్న) కర్మనుంబుద్తించెరు.  ఈస సర్వభూత 

| ములనలతేటను పుట్టంచెను. ఆపర మేశ్వోరుండు మూకొఆరు సంతానమును, ధన పు 

వృద్ధిని (బొందించుచున్న వాడు, మాయభి్యిపాయమును:. దెలిసికొనుచున్నవాడ్నునె 

కళశివము చేయంబడుచున్న యన్నము నంతీటనుంబొందుగాక. 3 అన్నమును 

బుట్టించు పర మేశ్వరు. డీద్యులోకమును, ఈ(యితరములగు) స౫స.లోకములన్నా శ్ర 

యించెను. సమస్త లోకములకు రాజై హవిస్సునిచ్చుటకిష పడని నన్ను (నాబున్ది(ే 
టా 

రణే) వావిస్పునిపష్పింప చేయుగాక. (పిమ్మట) మాకొఆకు సమస_పుతస్మాతాదులు 
ఈజీగ WA ఇల గటు. ఓ. UMMA... Wohl. 

WM, MW. 

Bl 7 గల ధనమును నియమముగా నిచ్చుంగాక. 

Ce Nr 

Waw HL. వంచానచు 9. 
అవాలని 

| | | | ల | 

౨౮౮. చనః సర్వవీరా౨నియచ్చతు ౧ అగ్నేఅచ్భావదేవహానః (పతినః సుమనా 
PET WY 

| | _| 

భవ! (పణోయచ్చభువస్ప లే ధనదాఅసినస్వ
మ్ ౨ (సణోయచ్చత్వేర్వ 

| . | 

మాపభగః (పబృహస్పతిః! (పదేవాః |ప్రోశతిసూనృతా (పవాగేవీదదాతు 

Mam 1 7 తట LANAI TANPHA WAY WARY AR 



౨౯౮ (అ ౧ (ప2 ఆం |(ధ వేదము లు , ఆను ౧౦, పం 3] 

| 

నః ౨ అర్యమణం బృహస్పతిమిన్ష/0 దడదానాయ-వోదయ; వాచంవిష్లుగం 

| | 

సరస్వతీగ్ ౦ సవితారమ్! 

౧ ఓీయన్నీ ! ఈక ర్మయందు మాక భిముఖ్రముగా పోతేమునుం చెప్పుము 

మమ్ముంగూర్చి కరుణాపూరితే మనస్సుకలవాడవగుము. హీభూపతీ ! మాకొజకధి 
కముగా (ధనమునుునిమ్ము. నీవ మాకు ధనమునిచ్చు వాండవగుచున్నానవుకడా '! 

నూర్యుండు మాకొజుకు (ధనము) నధికముగానిచ్చు గాక. ఇందుండు మాకాటకు ధన 

ము నధిక్ముగ నిచ్చుంగాక. బృవాస్పతి మాకొజకు ధనము నధికముగ నిచ్చుగాక.. 

ఇతరబేవతలందరు మాకొజకు ధనమును నధికముగ నొసంగుదురుగాక,  మతేయుల 

(బయవాక్కు.నన కభిమానియగు దేవత మాకాజుకు ధనము నధికముగ నిచ్చుగాక. 
వాక్సామాన్యమున కభిమానియగు దేవత మాకిొటకు ధనము నథికముగ నిచ్చు 
గాక. రె (ఓయీళ్వరుడా ! మఆల మాకు) ధనమునిచ్చుటకె నూర్యని, బృవాస్ప 
తిని ఇంద్రుని [పియవాగభిమాన దేవతను, పిమ్టవును, సరస్వతిని అన్నాధిపతియగు 
నంతేర్యామిని, (వేరణచేయుము. | 

పంవాశనతు 9, 

| ౨౮౯. చవాజినమ్ ౧ సోమగ్ం రాజానం, వరుణమగ్ని మన్వారభామహే ఆది 
గంప Sn | త్యాన్విష్టుగ్ ౦ సూర్యం (_దబహ్మాణంచబ్బవాస్ప్సతిమ్ ౨ దేవస్య త్వాస . 

ల్ ODL | | | | 
వితుః (పస వే౭శ్వినా 'ర్చాహుఛ్యాం పూహ్ణోహాస్తాభ్యాగ్ ౮ సరస్వ్ర్యెవాచో 

| | యస్తు ర్య స్తే /ణాశ్నో స్టా సామాజ్యేనాభివి క్చామిస్ష )స్యబ్బవాస్ప తేస్వా 

- 
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| | 

స్మామాజ్యేనాభిపీఇ్బామి। 

౧ దీప్పీవంతుడగు సోముని, వరుణుని, అగ్నిని, ఆదిత్యులను, విమ్షువును 
సూర్వుని, (బహ్మాను, బృహస్పతిని, ననుసరించి (మేము కర్ణ) నారంభించు 

చున్నాము. (కావున వారు మమ్ము నరు గహింతురుగాక, అనితా!) ౨ (ఓకృష్ణా 
జినమా ! =లేడితోలు. ( వేరకుండు, అంత ర్యామియు, నగు పరమేశ్వరుని యా 

యుండగా నశ్వినీదేవతలయుక్క_ బాహువుల చేతను, సూర్వుని హాస్తముల చేతను, 

వాగ్వి నేప చేవతయొక్క-యు, వాక్సామాన్య దేవతయొక్కయు , నన్న ర్యామియొక్కయు, 

చేజన్సుని చ్చునగ్నియొక్కయు, నాజ్జ చే సరస్వతిళాజకు స్మామాజ్యమునిమిత్తమై 
నిన్ను(దడుపుచున్నాను. ఇందునియిక్కయు,  బృహస్సతియొక్కయు  నాజ్ఞచే 

సా(మూాజ్యమునిమి తేమై నిన్నుందడుపుచున్నాను, 

దళ మానువాక ము సమాప ము, 

క ల్ 
శా 

అను నాకము ౧౧. 

| | 1 | 7 

౨౦. ౧ అగ్నిేేకావమేణవాచ  ముదజయదశ్వినా దాతు లేణ |ప్రాణాపొనా 

| | © శ | 

వుదజయ ఆం విష్టుస్త గమ ₹౯ (తల్లో కానుదజయతో” ఎమశ్చతురత 5౪ 

| | 
చతుప్పదః పళూనుదజయత్పూపాపడ్బావ శేణ పజ్నీ (ాముదజయద్ధా లొ 

| | [| | 
*..... వడక్షురేణ ప.డృతూనుదజయన్నరుతః _సప్తాత్షరేణ సపపదాగ్0 శక్వ 
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1 
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రముదజయన్న లిసా స్పలి రసా క్షమకేోణ గాయ (9 ముదజ యన్నితో నవాక్షి క 

| | | | - 1 
శేణ డైవృతగం స్తోమముదజయత్ వరుణోఎశాత్షుశేణ విరాజముద్న 

జయదిన) ఏకాదవాడ శేణ తిస్టు స్టుభముదజయద్విశ్వే దేవా క్వావశాత . 

జగ తీముద జయన్వసవ స్త్ర యోదశాత కేణ (త యోదశగాం నమమకం 

యను దాశ్పతుక్ద శాక్ష కేణ చతుర్షశగ్ం సోమముదజయన్నా ది ద్ళ్యాః 
. 

పబ్బదశాత రణ. పజ్బదళగ్ ౦ సోమముదట యన్న దితి! హో్ళ్యాక్షనే 

MIE ర్ జన్ | | | 
పోడగగ్ ౦ నామము డజయ  త్పజూపతిః సప్రదతాతరేణ స సప 
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Be 
౧ “ఆఈ[శావయ” ఇత్యాది. సప్తవళ (౧౭) అతరములుగల మన న్స 9సక 

దాయముసందు ఏకాక్షర ద్వ్యతుర ఇత్యాది భావనజే నాయామ న్హ) ములక 
పఠిం చితి త్సామర్య ము వలన న్నా్యాది దెవతలు వాక్కు. మొవలగు 
యీమై యనువాకమునకు. చాత్పర్యము.) ఏకాక్షరమన /ముచే నగ్ని వాకు 

జయించెను. రెండక్షరాల (అజపా) మన నృముచే నశ్వినీ చేవతేలు (ప్రాణాపాన ్ 
లను జయించి విమ్షువ్ర మూ:డక్ష రాల మన _౧ముచే మూం:డులోక ములను _ జ క్ 

tb రి ty 
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aE సల 
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చెను. సోము(డునాల్లక్షరము= మనము చే. నాల్లుపాదములుకల . పశువును ? జం 
చెను. పూమటేవ్రడు వదత్సరములుకల .మన న ౦ముచే పజి ఛందస్సును జయ్యి 
చెను. _ (జవ్మా ఆరక్షరములమన నృ)/ముచే నారుబుతువులను | బయిం చెను. మట్ట 
తు లేడక్షరముల మన న ముచే "నేదుపదములుకల శ్రకగ్టరీ ఛందసు స్పును. జయించ! 

బృహస్పతి యనిమిదతురములమన నృ)ముచే గాయ తీఛందస్సును జయించెను “మి 
"దేవుండు - తోొమ్మిదక్షరములమన, గముచే (త్రివృత్ స్తోమమును (బుకృముడాడ 
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శేషమును) జయించెను.  వరుణుఃడు పది అక్షరము లమ న్లీముచే విరాట్ 

ఛందస్సును జయించెను. ఇం దుండు పదునొకండక్షురముల మన )ముచే (తిష్టుప్ ఛం 

దస్సును జయించెను. విశ్వేబేవతలు పం డెండత్షరములమన )ముచే జగతీధఛందస్సు 

ను జయించిరి. వసువులు పదమూండతరములమన)ముచే _తయోదశసోమము 

ను జయించిరి. (1తివృత్ సోమమునందలిబుకుు-ల నావృతిచేయగా ౧౩వసంఖ్యు 

సిద్ధమగును కావున (త యోదశస్తోమమని చెప్పబడినది. ఇకముందు పోడశ స్తదళ 

సోమము” నీ విధముగనే యెణుంగపలయును.) రుద్రులు పదునాల్లక్షురముల మన 

ముచే చతుర్షశ సోమమును జయిం చీరి. ఆదిత్యులు పదు నెదక్షజుముల మ నము చే 

పబ్బుదశ సోమమును జయించిరి. అదితి పదునాజక్షరముల మ న్రముచే హోడశస్తోమ 

మును జయించెను. (పజాపతి పదునేడక్షురముల మ నముచే సప్తదశ సోతమను 

జయించెను. (ఇచట జయించుటనలా సంపాదించుటని సర్వ్మత తెలియవలె) 

వఏకాదనానువాకము సమా పము, 

ఆ 0 *—— 

అనునాక ము ౧౫ 

౨౯౧. ఉపయామగ్భహీతో ఒసి నృవదంక్వా(ద్రువడం భువనసదమినా /యజుష్టం 

| | | 

గృహ్వమ్యేపతే యూనిరిన్హ్రాయతోు ౨ పయామగ్భహితో ఒస్యప్పుపద౦ 

| | | | 

'శ్వాఘృతసదం వ్యోమసదమిన్హాఎయజష్టంగ్భహ్లా మ్యేష లే యోనిరిన్హా? 

1 mR | ] [1 
యతో ౩ పయామగ్భహీతో౭సిషృధివిపదం త్వాగన్నరితసదం నాక 
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'  పజ్బజనీనాయేపాంతి సః పరముజా? డె వ్షఇకోశ? | 
జ్. _ _ యం _ 

వం వా వ | పుధివిన(టూపనుగు పా తశ ౧ (ఓ మొదటియతి గాహ్వమా! నీవు పృథివిస్త్వరూప (లన 
న 

(గహీంపంబడిన దానవగు చున్నావు. మనుజులందు (స్వామివిగా) నున్నట్టియ, 

వనస్పతులందు. (స్వామివిగా) నున్న ట్రియు; లోకములందు (స్వామివీగా) నున్న 

ఒక్రయ్డు నిర్మదునికాఅకుం (బైనమగు నిన్ను [గహించుచున్నాను. శఈప్రగేశమ 

నీక స్థానము. (కావున) నింద్రునికొజకు నిన్ను (ఈస్థానమున) నుంచు చున్నాను, 

(అతి గావ్యాము= =సోమరసమునుంచు పా! తవిశేషము.) ౨ (ఓ శెండన యతి 

హ్యమా! నీవు) పృధిపీపా(త చేం (గ్రహింపలుడితివి. ఉదకములందు (స్వామివిగా) 

నున్నట్టియు, నాజ్య్భమునందు (స్వామివీగాా నున్నట్లియు,. నాశకాశ మునందు (స్యా 

మివిగా) నున్నట్టియు, నిర్యధునికాఅకుం (బియమగు. నిన్ను (గ్రహించుచున్నాను 

ఈ [పచేశము నీకు స్థానము. ఇంద్రునినై నిన్ను (ఈస్థానమున) నుంచుచున్నాను 
] 

రే ( ఓ మూడవ యతి గాహ్యమా! నీవు ) సృధివీనికారమగు పాత్రశే గ్రహ 

పంబడితివి. పృధివియందు (స్వామివిగా) నున్నట్లేయు, నంతరిక్షుమునందు( (స్వామివిగా | 

నున్నట్టియు, స్విర్లమునందు _ (స్వామివిగా) నున్నట్లియు, నిందునికొఅకుం బ్రిజ్మ 

నాకై 

మగు, నిన్ను (గహించుచున్నాను. ఈ (ప్రదేశము నీకు స్థానము. ఇందునికయి 

నిన్ను (ఈ స్థానమున) నుంచుచున్నాను, ర (ఓ నాబ్లవ యతి_గ్రావ్యామా | 

ఏ యతి గాహ్యయాస పాత్రలు. దేవ, మసుష్యు, అసుర, రాక్షస, గంధర్వుల 3 

రాతేములో! ఏ ఏ (గహామునకు సాగ్నేయ, వద సౌర్యములగు,. సలావా 

ములు [పకృతులో! (వేటియొక్క. (పభావముచే) ద్యులోక మునందున్న మెక్లున 

వర్ణాభిముఖము గాం 'వేయంబడినదో! ఆ వివిధములగు హను (దవడ) స్థ నీయర 

లైన పాతలతోంహాడుకొనిన నతి గాహ్యమును నిండించుటకొజకు నన్నముత 

సమానమయినదియు, బలమునిచ్చునడియు నగు సోమరసమును బాగుగా డు 
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రిన్హా గయత్వా ౧ కాగ్ రసముడ్వాయ సగం సూర్యరత్నిగ్ం సమా 
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భృతమ్ అపాగ్ ౦ రస సస్య యోరసస్తం నోగృస్ణోమ్యు త్త తమమేహషతే యోనిం 

| | | | | 
నాయశ్వా 9 అయావిషా జనయస్క-ర్వరాణ సహిఘృణి రురుర్వరా 

యగాతుః సపత్వుడై ద్దరుణో మధో తగన్ ం స్వా మాం యత్తేనువాం 

| 
| 

తనూ మెరయత 6 పయామగ్భహితో లి వజాపత యే శ్వాపస్టం గృహ 
= అనని వ ఇలు 

ప | | శ 
మేష లే యోనిః (పజాపతయే తా 

a At EEL AY |... AIRS TIAA NI 411 అలి. LEME A. 0 LSB. 
౧ (ఒ యత్నిగ్రావ్యాములారా! ) ఉదకములలో సారవమైనట్టియు, జీవన 

తువుగాగలిగినట్టియు  ( గాయ్మత్రిచే ద్యులోకమునుండి దీసికొనిరాంబడిన 
, నుదకములలో (నెన్టమగు సోమలతకుంసాడ సారమైనట్టయు, మోల్ 

క్ లై LR... 
\ 

కేరదయిన (గ్రహమును (గహించుచున్నాను. ,ఈ (పదేశము సేకుసానము. (ఈ 
"నమునందు) నున్నునిందుసి కె నుంచుచున్నాను. ( (గహమూపోమరసమునుంచు 
సగ shorn 
“త్రవిశేవము. ) ౨ ఈ (పజాపతి యీ! ర్భలను సంపాదింసంజేయుచుు విశేష: . 

పగ. . నిచ్చటనుంటున్నాండు. ఏ (పజాపతి (పకాళకుం డై (ేషస్టమగు కర్మ ఫలము -: 
ఫ్ 
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కొఆుకు విస్తీర్రమగు మార్లమగుచున్నా(డో! ఆ ప్రజాపతి మధును కర్మఫలము 1 

లను ధరింప చేయుచున్న వాండగుచు, మౌాసమిపమును గొప్పగాంబొందుంగాక వ స 

కారణమువలన తదళరీణమునందు (మా) శరీరమును. బొందించుచున్నాండో ! (ఆ (1 

కారణమువలన మేము ఫలమునుంబొందుదుము.) ( ఒ (పజాపతి సంబంధివగు -. 

సోను గవామా! నీవు ) పృధిపీపాత్రచే గహింపంబడిన దానవగుచున్నావు. క 

పతికొజుకుం.. (బియమగు నిన్ను (గగ్రహించుచున్నాను. ఈ (పదెశము నీకు స్థానము. 

(పజాపతికొాఅకు నిన్ను (ఈ స్థానమునందు) ఉంచుచున్నాను. 
Ey 

ద్యదరానువాకేము సమాప్తము 

~is 
———_— ళ్ ——— 

అనువాకము ౧౨. 

- 
౨౯౩. ౧ అన్వహమాసా అన్విద్వనాన్యన్య్వోషధి _రనుపర్యతొసః అన్విన)గ్' ౮. 

రోదసివావశానే అన్యాపోఅజిహుతజాయ మానమ్ ౨ అనుతేదాయి | 

| | . ల 
మహ _ ఇన్లియాయస(తాలే విశ్వమనువృ(త్రహా ల్యే అనుకుత్త )వును | 

| | | | 

సెపాూాయజ( లే న) చే వేభిరను లే నే హే 3 ఇన్దా)శీమాసు నారి 1 

| | 
షుసుపల్నీ మవామ।శవమ్ నవ్యాస్యాఅపరం చనజరసా! 

౧ _వెతాది మాసములు ( (మమ్మును గ్రహించుట] క పుట్టుచున్న mu 

బొందినవి. ఓవధులు పుష్టాచున్న యిం(ద్రునను సరించి మమ్ముంబొందిసవి.  పర్వతవ ములు వ్ర 
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పుట్ట: చున్న యిం[దుననుసరించి . మమ్ముంబొందినవి, మనలను. గోరుచున్న 

ద్యావాభూములు పుట్టుచున్న యిం దుననుసరించి మమ్ము(బొందినవి. ఉదకములు 

పుట్టుచున్న యిం దుననుసరించి మమ్ముంబొందినవి, ౨ (ఓ యాగము చేయం 

దగివో 'యిం(దుండా! ) సర్వచెవతలకంశు నధికుండవగు నీకొజకు, వృ తాసురుని 
వధనిమిత్ర మై నీయొక్క బలముకొొణకును, తు తియ జాత్యభిమానము గల్లుటకును, 

న్న సవాజమగు బలముననుసరించియు, శతువులందిరస్కరించు వీ సభానము 
ననుసరించియు, యాగములందగ్నాాది దేవతలచే . సమస్తమగు హవిస్సు [కమ 
ముగా నివ్వబడుచున్నది. 3౩ ఈ దేవశ్ర్రైలలో (స్వామియగు) నిం దపల్నినిం బతి 
(వతనుగా నేను వినియుంటిని  ఇతరముకూడ నాకటికలదు. (ఏదనగా) -ఈయిం[ 3 
పత్నియొక్క-భర్న ముదిమి చేతంజూవడు, 

పంఛానతు ౨. 
న 0 

౨౯౦. మర శేపతి ౧ నాహమిస్దా)ణిరారణ సఖ్యుర్షృషాక వ వేర సె యస్వేదమ 

/ 
ష్టం హవిః ప్రియండే వేషుగ చ్చి ౦ యోనాతేఏవ ప్రధమోమనిస్వా 

జూచి జట | అర J ద్ చైవోచేవా వాన్కతునా పర్యభూసత్ యస్యశుప్నా(ద్రోదనీ అభ్యనే 

| | | | | తాం నృన్దుస్యమవ ఇసజనాస ఇస్ష0ః 5 ఆ లేమహ ఇన్ద తు సమన్య 

| | 
వో యత్సమర నసేనాణ ప తాతిదిద్యున్నర్యస్య చాహుహోర్మా'తె is) 

Re ఓయిం[దపల్నీ ! చేను నీ వియుండగు నిం్యదుండు లేకుండగా నితరచేవు 

'వెవరినియూడ [ర ,0చుటలేదు. వనాయొక్క- యువకమునందు అన్న పురోడాశాది 
వ్యూ స్సు (పియమయి దేవతలందః బోవుచున్నదో ! (బేవతలను. బొందుచున్నదో) eg 



30౬ (అగా, (వ 2. ఆం (ధ్ర వేదములు అనరు ౨.పం 3] 

(అటువంటినేనని వెనుకటికన్వయము) ౨ ఏ దేవతేయగు నిందుండు పుట్టుచునే 
(దేవతలలో) ముఖ్యుండును, శైర్యముక లవాండు రై వృ(తాసురవభణాపమగు కర్గ 

చే నగ్నా ఏది దేవతలనలి! కమించెనో ! ఎవనియొక్క.. బలమువలన దా్ధావాభూములు 

భయపడినవో; ఓజనులారా! ఆయిం[దుండు తేనబలముయుొక్క మహి మ వే (మిమ్ము 
రశ్షీంచుగాక) ౩ ఆ|గుడనగు నొయిందదుండా! అంతటను నీయొక్క. రక్షణము 

గొప్ప దెనది. ఏరక్షుణమువలన మోాసేనలు (శ త్రువ్రులవిషయమై) కోపయుక్న ము 
లగుచు బొగుగం [గేడించినవో! (శ తుబలమును "లెక్కింప లేదని భావము) మజియు 

మనుష్యులకు హితుండవగు నీయొక్క. భాహువులందలి ఖడ్దాదులకాంతి యంతట 

నుం (బసరించుచున్న డి, నీమనస్సు అ నేకముఖములుకలదిగా సంచరిం సకుండుంగాక! 

పంచాశత్లు 3. 

| | | | 
9, మనోవివ్య దీయగ్విచారీత్ ౧ మూానోమ్యారాభరా దద్ధితన్నః (పదాశుసే. 

| | | | | | దాత వేభారియ త్తే నవ్వ్యేబే ప్టేశ స్తే అన్నిన్న ఉై (పష్యబవామవయమిన్ష) 

| | | | | | స్తుతీవన్మః ఆతూభరమాకి శేతత్సరిసా ద్విద్మాహిత్యా వసుపతింవసూనామ్ అవా 

| 
బ్రన్లీయ శ్రేమాహినం దత్రేమస్స్య స్మభ్యం తద్ధర్యశ్వ॥ 

౧ ఓీయింద్రుండా! మమ్మును, మ్మాపజలను, కలహాము కోరువారినిగాంజే 

యకుము అధికముగా హావ్యమునిచ్చు యజ౭మానునికోజకు డానముచేయుట 
కయి నిసంబంధమగు చేధనము (సంచితము) కలదో దానినిందీసి కొనిరమ్ము. తీసి. 
కొనివచ్చియు మౌాకొటికిమ్ము. ఓీయింద్రుండా! నూతనమయినట్రియు, దానసాధన 
మయినట్టేయుం (బళ స్తమగు నీకర్ణ్యయందు నీసంజంధియగన శ్యస్ర్రము (=సోతెము) 
తో సోతముచేయుచున్న మేము అధికముగా ప్రొర్థించుచున్నామా.. ౨ ఓయిం 
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(దుండా! (నీవు) ధనమునుందీసికొనిరమ్ను. ఈ (తీసికొనిరాబడిన) ధనమితర స్థలము 
న నుండకుండుంగాక,. ఏకారణమువలన ధనములలో ధనపతిగాం చెలినికాను చున్నా 

రమ్యా, పీయిం|దు(డా! నీసంబంధమయినట్టియు, మహనీయమయినట్టియు, నివ 

దగినదియునగు  చనేధనము (కలదో) ఓ హరియను నేరుకలగ్య రములతోం. గూడు 
కొనిన యిం[దుండా ! ఆ ధనమును మాకాజకిమ్ము. 

పంచాళత్తు రోం 

| 
౨౯ ౬. (సయస్ధి ౨ (పదాతారగ్0౦ం వహావామహా ఇన్హ్రమా హావిపొవయమ్ ఉభాహి 

| 
హసావసునా పృణస్వా22 ప్రయచ్చ దక ణాదోత సవ్యాత ౨ (పదాతా 

| | | | | 
వజీవృష భస్తు రాపాట్ ఛున్మీ రాజావృ త్రహో సోమపావా అన్మిన్యన్ఞై బి 

|/ 

పా నిమద్యాధాభవ యజమానా యళం యోః 3 ఇన్లిః సుతామాస్వ 

వాగం అవోభిః సుమృడీకో భవతు విశ్యవే వాః చాధతాం చ్వేపో అభయం 

41. | 
కృణోతు సువీర్య స్య !5॥ 

౧ అధికముగా దానము చేయించు నిందుని హావిస్సుతో+ గూడు కొనిన 

వారలమె మేము పీలుచుచున్నాము. స్ట్ యిం(దుడా | రెండుహా స్తములను ధనము చే 

నిండింపుము, నాకభిముఖము గం గుడీ చేతినుండియు, నెడమ చేతినుండియు, ' (ధనము) 

వొసంగుము. ౨ అధికముగ దాత యైనట్రియు, వ(జాయుథ ము కలిగినట్టియు, (నభిమ 

కములగు ధనములను) వర్రించునట్టియు,. (శ్ర త్రువునకు ఫే కుముగం) సరస్కారకుంైై 
నట్రియు, బలవంతుడై నట్టియు?, బకాశించుచున్న ట్రియు, వృ(ఆ"సురునింజంపినట్టియు, 

శోమరస సమునుం బానము చేయువాడన్ర నగు నీవీ యజ్ఞ మునందలి (వేదియందు 



30౮ [అ ౧. (ప 2. . ఆం [ధ వేదములు, అను ౧౩. పం.) 

పరుచంబడిన) దర్భయందు కూర్చొని పిమ్మట నీయజమానుని కొజుకు సుఖమున్న' 

జేయువాఃడ వె యనిస్థమునుC బోగెట్లు వా(డవగుము. ర ఈ యిం[దుండు బాగు | 

గరశ్నించువాండును, "ఛనముకలవాండును, రత ణచే నుఖమును. జేయు వాండును, | 

(మాచేం జేయంబడిన సమస్త శు ళూపనుం 'జెలిసికొనిన వాండును 'నగుగాక, ం 

(మమ్ము) బాధించుచున్నట్టి శత్రువులను చ్వేషించుచున్న యా యిం ద్రుండు మోక 

యము నిచ్చుంగాక (అతని (ప్రభావము వలన మేము) శ తువులం దిరసగారించు సామ 

ర్థ్యమునకం( (బభువులమగుదుము. గాక, | 

అవల ఇటు యతడు మలల వ్ tee, 

పంచాశత్తు ౫, 

౨౯౭. పతయః స్యామ ౧ తస్యవయగ్ ం సుమత యజ్ఞయస్యా పి? ప (బే సౌమనే 

rg ee యమ ఇ స్యామ సను తామాస్వవాగ్ ౦ న్లో )అచ్నే ఆరాచ్చిద్ జ్వేషః సమక 

యాతు ౨ శీవలీర్నః సధమౌాద కొన్దేసన్తు తువివాజాః మ్షుమిన్తో యాళ్ల. | 

చేమ 3 (పోవ్వసె సె పురోరథమిన్దా 9య కూవమర్చత అఫీశేటడాలోకళృక్ళ 
వ్ 

స్ 

గే శే సముత్సువ్భ త్రహో అ అ్మకంబోధి చోది తాన భ స్తామనర్థ శేషామీ "జ్యూ కాలికి 

ధన్వసు Ii స 

వ. 

౧ మేము యజ జ్ఞైసంబరీధియగు నాయిందుని యను(గవాయుక. మగు మళళ 

నందుండిన వోరలమగుదుముః (మరియు) పరమమంగళ మగు మనశ్శ్యాలళి _ యూదు! 

డీన వారలమగవామూ బాగుగరక్షించువాండున్ను ధనముకలవాండు. నగు నమ్మ 

(దండు వొవిస్సునిచ్చు: మాకోత్రువ్రుును దూరముగా. చాజుందోలులాగకప' ౨ భన 
ములు కలిగినట్టియు, మాతోంగూడ సంతోమీంచు చున్నట్టియు, నన్నముతోంగక. 
కొనినట్టి యుదకములు మాస్వానుయగగ నిం[దూనియందు (సుఖముకొ ఆ)-కంంిడ గక 



(అ౧ (క ఓ. కృష్ణయజుశ్వేదము. అను ౧౩. పం ౫%] ౩౦౯ 

నీ యదకములతోం గూడ మేముధ్వనింజేయుచున్న వారమై (ఇం(దుని సో| తము చేయు 
చున్న వారమై) సంతోమీంచుదుమో ! 9 ఇంద్రుని రథమున శెదుటకున్న బలము 
నధికముగ6 బూజించుడు. (పూజ యెట్లనగా 2) ఈ యిం[దుండు వృతాసురునిః 

బంపీనవాండు యొద్ధములందు పీరఠభటులతోం గలిసినపుడు చంపనెదిరించిన శ్మతువు 
మింద బడుచున్నాండు, (ఇదియే బలముయొక్క.. పూజ) ఆ విధముగం బూజింపాో 

' బడిన యిగ్యదుండు మాకు నితరులం (బోగొట్టుటకాఅకుల (ేరణ చేయుచున్న వాడై. 

_ సావధానుండగుంగాక. నిందితులగు శత్రువుల ధనమునా[శ యించి యుంటున్న నారులు 

(తళ త్రాల్లు) తెగివోవుంగాక, (అ'లె కాడు = ధనుస్సునకుం గట్టిన్నతాండు,) 

త్రయోదశానువాకము సమా పము. 

ఇట్లు (ప్రథమాష్టకమున స _ప్తను (పపాఠకము ముగినీనది, 

——* 0 *— 

Ce 



౨౧౦ [అ౧ (పరా ఆ౦(ధ వేదములు. ఆను ౧, పం 

పపాఠకము ౮ 0 

అనువాకము ౧. ' I 

. | | Ls 
9౨౮. ౧ అనుమత్యె పురోడాశమప్రాకపాలం నిర్వపతి భేనుర క్షి ణాయే 

మా —_ —_ యా —_ OO 

| | [ | 

జః శమ్యాయాఅవశీయన్చే తం నై రృత మేకక పాలం కృష్ణం 

| | | 
కృష్ణ తూవందశీ ణా ౨ వీహిసాష్టహోz౬హుతిం జపాణవపతే 

| | | . 
భానో భూ తేహవిష్మృత్యసి ముళ్చోమమగ్ ౦ హస స్వాహానమోయళ్తడం.: 

| 

చ -కౌరా 
| FF [1 
టన గ్ర - వ 3 27దిత్యేం చరుంనిర్వపతివరొ వవీణా2౬ గ్నావైప్టవమేకా : 

x 
* 

' | | 
దశకపాలం వామ నోనహీదశ్ని ణా౭న్నీ షోమోయమ్ | 

= 

౧ (ఈపపాళకమున “రాజనూయ” యాగము చెప్పంబడుచున్నది. చతు. 

గశితోంగూడుకొనిన పూర్హి మక భిమానియగు 'దేవత“యనుమతి దేవత” యని చెప్ప ' : 

{ 

. 
i 

i 

| 
(| 
శే 

స 

| 

అనుమతి దేవతే కొటశెలిమిదిక పాలములలో సంస్కృతమగు పురోడాశళ 1 | 
మును నిర్వాపము చేయవలయును. _ (ఈకర్శయందు) భేనువు దశ్నీణ. శవమ్యుకు | 
వెనుక దియ్యపుపి కండి నలుసులు క్రింద. బడుచున్నవి, ఒక కపాలమునందు సం 

తమెన నిర్భతి "దేవతగా గల ఆనలుసులను నిర్వాపము చేయవలయును. నల్లని, ( 1 

చులుకల నల్లనివస్త (మికర్శయందు) దఠ్నీిణ (నిర్వాపము= = దేవతను నశించి వావిస్సు! | 
నగ్నియందుంచుట, (కున పాడి మావు J 9 (ఓగార్ల వర్న ere 
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"అగి, (ప ౮ కృపయ జు కేదము. అను ౧. పం ౨. ] ౩౧౧ 

wad 
fF 

బానవగ చున్నాను. (కావున) నీ యజమానుని (దారి ద్యుమునిచ్చు) పాపమునుండి 

విడుచ్రము. వ్ గా రృపత్యాగ్ని (మాచే “పీహి” యను సబ్బము చే (_పార్టింపంబడిన) 
'యనుమ్రైనము నావిధముగానే చేసెనో! ఆ యగ్నికొఅకు హవిస్సు ఇవ్వంబడినది. 
నమస్కారము కకూడంబేయంబడినది. 5 ఈ వాక్యార్థము తరువాత పంచాశతులో 
వాయంబడును. 

నందలి పురోడాళము నీకు భాగము. మాయొక్క. ఐశ్వర్య'చేవతా | హవిస్పుకల 

చ ఎ 

rn 

క. 

పంచాశ్తు ౨. 
అవాలి 

| | | | న కా క్యా లి ఒర అగ ర్ ౧౦వ కాదశేక పాలగ్ 0 వారణ్యందక్నీ గై న మేకాదళక పాలమృషభ్రోవ వాం 

| | | | : దతీణా22 యమ షాక పాల మైన ౦ దధ్భ ఫ్రమభోనహీ దథీ ణైన్షా)గ్నం 

] 
డాషదశ కపాలం వెళ్వుబేవం చరుం (వథమజోవతో దశీణా నౌమ్యగ్ 

| | | | 
శ్యామాకం చరుంవాసో దన్నిణా సరస్వ్హత్యైచరుగ్ ౦ సరస లే తెచరుం 

చా వాకు WUE As ల. 

మిథధునాగావా దశ్లీ ణా! 

౧ అదిత్య దెవతాకమగు చరువును నిర్వాపము చేయపలయును. (ఈయాగ 
గునందు) నోవుదక్షీ ఇ. అగ్నా విమ్షనులు దేవతేలుగా గల చెనిమిది కపాలములందు 
0స్మతమగు పురోడాశమును ని నిర్వాపము చేయవలయును. పొట్లియిద్దు దశ ణ 

' స హోమములు 'దేవతలుగాం గల పదునొకండు క పాలములందు 'సంస్కృతమగు 

కోడాక మును నిర్యాపము కేయవలయును. ఆవులకు గర్భము నిలుపందగిన యెద్దు 
క్షీణ. అగ్నీందులు "దేవతలుగా. గల నెనిమిది కపాలములందు సంస్కృతమగు 
ధిని నిర్వాపషము చేయవలయును. సేచనసమర్గమగుచు నండములు గల యెద్దు 
| 

ప 
(షణ. ఇం(దాగ్నులు, విశ్వేచేవ్చలు, దేవ వతలుగాం గల పండెండు క పాలములందు 
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సంస్కృతమగు చరువ్రను నిర్వాపము చేయవలయును. మొదట |పుట్రినదూడ డక్షిణ. 

సోముడు దేవతేగాం గల శ్యామాకచరునును నిర్వాపము చేయవలయును. వస్త్రము 

దక్షీణ. సరస్వతీ సరస్వ దేవతల కొజకు చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. "పం, 

టగానున్న గోవులుదక్షీణ. (ప్రెపంచాశత్తులోని మూడవనాక్యాగ్గమిా వాశ్యార్థము 

తోంజేర్చి (పాయంబక్షినది,  ేచనము = గర్భము చేయుశ_ కి, దధి = పెటుగుః 

చరువు = హవిర్వి శేషము. శ్యామాకము = ధాన్యవిశేనము.) 

(పథమానువాక ము సమాప్తము. 

~l- 

అనువాకము _9. 

| 
300. ౧ అగ్నేయమషాకపాలం . నిర్వపతిసౌమ్యం చరుగ్ ౦ సావ్మితం ద్వాదళ _ క్ష _ టు _ శ | క _ 

కపాలం సారస్వతం చరుం పొప్పం చరుం మారుతేగ్ం సప కపాలం 

| | 
వె శ్వదేపమామిక్షూం ద్యా వాపృధివ్య మేకక పాలమ్! 

౧ అగ్నిదేవతాకమగు నెనిమిదికపాలము లందు. సంస్కృతేమయిన పురో 
డాళమును నిర్వాపము చేయవలయును, సోముండు. దేవత గాంగల _చరున్రను 
నిర్వాపము చేయవలయును సవితృ దేవతాకమగు పండెండు కపాలముల్గందు 

సంసక్భాతమగు. పురోడాశమును. నిర్వాపము చేయవలయును. _ సరస్వతిచేవత్తాక ' 
మగు చరువున్ను ని ర్వాపము కోయవలయును, పూషవదేవతాకమగు చరువునునిశ్యా . 

పము చేయవలయును. మరుశ్రేవతాకమగు నేడుక పాలములందు సంస్కతమగు. ' 
పురోడాశమును నిరాషపము చేయవలయును. విశ్వేదేవులు 'దేవతగాంగల నామిశ్లా ' 



[అ ౧.ప ౮. కృషప్ణ్లయ జు ర్వేదము, అను 3. పం౧ ] ౩3౧౩ 

(దవ్వమును  నిర్వాపము చేయవలయును... చ్యావాభూములు చేవతలుగాంగల 

యొకక పాలమునందు సంస్కృతే మెన పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. 

( ఆమివ= వెడిపాలలోం బెరుగుపోయగా విరిగిన విరుగు. ) 

ద్టోతీయానువాకము సమాస ము. 

hs 

అను వాక ము. 5౨, 

1. | | 
30౦00. ౧ ఐన్హా)గ్న మేకాదళక పాలం మారుతీమామికూాం వారుణీమామికూం 

J | { { 
కాయమేకకపాలం ౨ (ప్రభూస్యాన వామహేమరుతో యజ్ఞ వాహసః _ _" లివా _ షా 

| | | | 

కరమ్మేణసజోవసః 3 మోషూణఇన్ద/పృత్సు చే వాస్తున్న లే శుమ్మిన్నవయా 

మహీవ్యాస్య మిధుపోయవ్యా హావివ గతోమరుతోవన్ద లేగ! రయ దా) 

మేయదరణ్యే యత్సభాయాం యదిస్టి) యే యభ్లూ(కేయడర్య ఏసశ్చక్ళ 

మావయమ్ ! య చేకస్యాథిధర్భణి తస్య వయడినమసిస్వాహో >» అకన్య- 

శ్లకర్శకృతసహవాచామే యోభువా దేవేభ్యః కర్నకృ్ళత్వా2స 0 ప 

తసుదానవ!। 

౧ ఇం(దాగ్నులు 'చేవతగాలల పదునొకండు కపాలములందు సంనథ్యాతీ 

మెన పురోడాశమును (నిర్వాపషము చేయవలయును.) మరుద్దేవ తాకమగు నామితును 
40 



కంర [అ ౧. ప) ౮. ఆంధీవేదములు అను ౩. పం౧ 3 

(నిర్వాపము చేయవలయును.) వరుణదేవతాకమగు నామిత్నను నిరాగపము వేయవల 

యును. ఒక కపాలమునందు సంస్క-రింపంబడిన (పజాపతి చేవతాకమగు పఫురోడాళ 

మును నిర్యాపము చేయవలయును ౨ వరుణ పాశ రూపమగు కర్మను నశింప 

జేయుటకర్లు లె నట్రియు, యజ్ఞమును వహించునట్రియు, కరమ్భృుము చే సమాన వీతికల 

మరుత్తులనుం బిలుచుచున్నాము. _ (పెటుగు నెయ్యి కలసిన సకువులచే నిష్పాదిత 

మగు పాతసముదాయము “కరమృ” మనంబడును, సక్ళు నృులు=ఒక విధమయిన 

ధాన్యవి శేషము చేలాలపిండి కావచ్చును.) 3౩ పీ గేవేంద్రుండా ! మమ్ముు యుద్ధము 

లందు (పవ _ర్లింపం జేయకుము. 'ఓ-బలవంతుడా ! నీ (యన గ్రహమువలవ) ననిష్టము 

నాశనమగు గాక. వర్తముచేం దడుపుటకు సమర్జుండవగు నీ (యన్నుగహము వలన ) 

మాభూమి యవలు మొదలగు నిఖలధాన్యములత్. గూడుకొనినది. (కావున ననిష్ట 

నాశకమని, ఈ) మాస్తుతియా పకేమగు వాక్కు కరమృపా_త్రీరూప హావిర్యుక్తులగు 

మరుత్తులను నమస్కా-రము చేయుచున్నది. ర (యజమానుండు. యజమానపల్ని; 

డాసజనము మొదలగు మేము) (గామములోను, అరణ్యములోను, సభయందును? 

ఇం దియమునందును, శూ దుని విషయములోను, వె శ్యుని విషయములోను, అధిక. 

ముగాంబాపముం 'జేసితిమో ! (ఓ కరంభ పాత్రసముదాయమా !) ఆ సమస్తమునకు 

నీవు సాశకమగుచున్నావు (కావున నిన్ను) ఇచ్చుచున్నాను. ౫ అధ్యర్యు.డు, 

యజమానుడు, యజమానపత్నియు, మొదలగునందరు సుఖమును కలుగ జేయునట్టి 

(మ్మాతోచ్చారణ హాపమగు) వాక్కుతో గూడం గరంభప్యాత , వళోమాం 
తమగు కర్మను. జేసిరి. ఓ బాగుగ వావిస్సునిచ్చు నధ్వర్య (ప్రభృతులారా ! చేవతల : 

కాలు (కీ) కర్శనుం జేసి స్వగృహమునుం గూర్చివాండు. . 

_ తృతీయానువాకము సమాప్తము. 



[అ౧.-౩వూ, కృవషయజుర్వేదము. అను ర. వం ౧.] 3౩౧౫ 

I | | - | | 
30 ౩. అగ్నయేఒనీకవతే పురోడాళమష్రాకపాలం. నిర్వపతిసాకగ్ం. సూక్యేణో 

| 

ద్ తామరుద! 2 సాంతపనేభో మధ్గ్గంది నే చరుం దురుదో గహ మేధి నలి మరుద్భ్య ఏ సెభ్ స్రమణ్య ముందా గలనా 2 
| | | | 

భ్యః సర్వానాం దుగ్గోసాయం చరుం 9 పూ ర్లాదర్విపరాపతే సుపూరా 
క్త 

| 

పునరాపత! వ శ్నవవిక్రీణావహో ఇవమూక్టిగ్ం శతకతో। ౩ చేహిమే 

దదామితే నిమీధేహిని తేదభే! నిహోరమిన్నిమేవారానిహార్మ్! 

౧ సెన్యముకల యగ్ని కొఅకుదయించుచున్న సూర్యునితో ఆహాడ (నూర్యో 

దయముకాలమునందని భావము.) నెనిమిది కపాలములందు సంస్కృృతమగు పురోడా 

శమునునిర్వాపము చేయవలయును, అనిస్టమునళింప చేయు మరుద్దేనతలకొఅకం మధ్యా 

న్నా సమయమునందు-చరునుసు (నిర్వాపము చేయవలయును) గృహమును, యజ్ఞము 

నుంబాలిం దునట్లి మరుద్దేవతేలకొఅకు సాయంకాలమునందు (యజమౌానునియొక్క-) 

సర్వగోవులను (పాలు) పీతుకుసమయమున చరువును నిర్వాపము చేయవలయును, 

౨ ఓ దర్వి ! (నీవు బాణముల నెగియుటలో) పూర్తమగు చం|దునిం గూర్చి వెళ్లుము. 

(అతని యనుగవాము వలన గలిగిన బలముచే) బాగుగ నిండినదానవగుచుర ము. ” 

రీ యిం(దుఃడా ! ధనము చేతనువలె (శరనిప్కా-సము చిమ్ముట నిచ్చి నీనుండి) అన, 

మును బలమును, కొనుచున్నాము. (గర్వ = హూమశకాలము నందుపయోగించు 

ప్మాతవిశేషము.) = (ఓ యిందుయడా !) నాకేది (కావలయునో, దానిని నీవు ఒస 

గుము. నీకేది (కావలయునో ! దానిని నేను) ఒసంగుచున్నాను. (ఇచ్చియు) నాస 

మోపముననుంచుము. నీ సమీపమున (నే) నుంచుదును (ఈ యుభయ మొకసమ 

యమునకాదు మశెప్పుడనగా) మజల మజుల దీసికొనివచ్చియే నా సమీపమున 

నుంచుము. (నేనును) మజల మజుల తీసికొనివచ్చి యేనీసమిపమున నుంచుచున్నాను - 



3౧౬ [© ౧ (ప ౮ ఆం(ధ వేదములు, అను ఈ. పం3] 

పంవానతు ౨. 
అవీ 

tf, [ | | | | 

303. నిహారామితే ౧ మరుద్భ్యః (శడిభ్యః పురోడాళగం సపృకపాలం నిర్వ 

| | | 

పతి సౌకగ్ ౦ సూ న్వేణోద్య తాz౬్నో యమహాక పాలం నిర్పపతిసౌమ్యం చ 
— అనానను అనన క అణు oo _ 

| _ | | _ 

రుగ్ ంసావిత్రేం ద్యాదళ కపాలగ్ 0 సారస్వతం చరుం పోప్టం చరుమైన్హా/గ్న 

| | | 
మేకాదశ కపాలమైన్ష)ం చరుం _వెశ్వకర్మ్శణ మేకకపాలమ్ 1౨ 

౧ క్రీడకల మరు దేవతల కొజకునుదయిం చుచున్న సూర్యునితో గాడ (అన . 

గా సూర్యోదయ కాలమునందని భావము.) వడు కేపాలములందు  సంస్కాతమగ 

పురోడాశమును నిరాషాసము చేయవలయును. అగ్ని చేవతవలన శెనిమిడి కపాలము 

లందు సం సృతమగు పురోడాశమును (నిర్వాపము చేయవలయును. సోముదేవతకల . 

చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. సవిత 'ేవతగాం గలిగినట్టియు, నెనిమిదికపా 
లములందు స౧స్కృతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును, సరస్వతి 

ద లలల టి తంల 4 

చేవతగాగల చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. పూహదేవతాకమగు చచరువును ' 
నిర్వాపము చేయవలయును. ఇం(దాగ్నులు దేవతలుగా. గలిగినట్టి పదునొకండా 

కపాలములందు సంస్కృతేముగు పురోడాశమును నిర్వాపము ' చేయవలయును. 

ఇం[దుండు' 'దేవతగాం గలిగినట్టి నొక కపాలమున సం స్క్మృతమగు పురోడాశమును 

నిర్వాపము చేయవలయును. 

! 
చతుర్యాను వాన్ ము సమా పము. 

2 

on re Rly . / . ల ॥ 

nib AREER వను edb tn, యయ Tali పం అవత ల అ, 

అమల ఎ 



[అ ౧. పృ ౮ కృృష్ణయ జు ర్వేదము అనుగపంం] 3-౭ 

అను వాకము ౫. 

| [ | | | | 
కంల సోమాయపిత్నమ తే పురొడాళగ్ ౦ పట్క పాలం నిర్వపతివితృభ్యో బది 

- _ టై 

మద్య్భ్యోధానాః పితృభ్యో౭న్ని ప్వాశేభో సబభివాన్యాయై దు గ్లైమన్ధ మే 5 

త కేతతయేచ శ్వామన్వేతశే పితామవాపపితామవా యేచత్వామన్వ ౩ 

(త్రవితరో యథాభాగం మన్లధ్వగ్ం ర సుసం దృశం తాావయం మును 

వన్మనిఎషమహా। (పనూనం పూరవనురః సుతోయానివశాగ్ం అను | యో యె _ థి న్ య్ 

బాన్విన్హ) తేవారీ! 

౧ వీతృస్వామియగు సోవముదేవతకొఆఅకు నారుకపాలములందు సంస్కృత 
మగు పురొడాళమును నిర్వాపము చేయవలయును. యజ్ఞ ముసందున్న _ వీతృబేవ 
తలకొజకు వేవీనయవలను నిరాగ్గపము చేయవలయును. (ఇట్టువేయగా) యజ్ఞ ము 
నందుండని పీతిరులవొఆకు దూడచచ్చినయావునుండి బియ్య పువీండితోకఎనీన పాలను 
పితంక వలయును. (అనగా నట్టిపాలను నిద్వాపచేయవలయునని ఆ-॥ బరి షదః=-ఈలోక 
మునందు యజ్ఞ ము ము చేసి పీళ్చలోకమును పొందినవారు. అగ్నిపార్టత్తా_ ఈలోక ము 

నందు యజ్ఞ ము చేయక గృవాస్థులుగానుండి వ వితృలోక మును పొందినవారు.) ౨% 

విత్స దేవతా | నీక అకీపిండిగా చేయం బడిన యన్నమివ్వబడినది. ఎవరు నిన్ననుసరించి 
యుంటున్నారో ! (వారికిగూడ సీపిండాన్నమివ్వుబడినది.)  ఓకితామహు(డా! ఈ 
యన్నము నీకివ్వబడినది. నిన్ననుసరించి ఎవరుంటున్నారో ! (వారికింగూడ నివ్వుబడి 

నడి.) ప్మీపపితామవాండా! _ (సీశ్రీయన్నమివ్వబడినది.) ఎవరునిన్ననుసరించియుంటు 
న్నారో! (వారికింగూడ నివ్వుబడినది. ) 3 ఓవితృచేవతలారా ! (మిోకివ్వుంబడిన విం 

డములలో) మోామోభా౫ము నతి క్రమించకుండగా సంతుష్టులుకండు. ర ఓయిం[దుడా! 



350౧౮ | అం. పరా, ఆం(ధ వేదములు అను ౫% పం ౩7 

మంచికటాశక విశ ణము చే మమ్ము జూచుచున్న నిన్ను మేము తృపి పఅచుశున్నా 

రము. _ నీవ్రృకూడ మా చేనివ్వుంబడిన హవిస్సు చే నిండింపంబడిన రథధముమిోంది 

భాగమున చేరినవాండ వె మా చేసో త్రము చేయబడిన వాండవగుచు నభీ్ట దేశముల 

నుద్దేశించి తరచుగా రాగలవు పీయి్యదుడా ! నీయశ్వములు రధమునందు. 
యుక్తము-లె నవిక దా (కలిసికొనినవని తా) 

పంవానతు శ 
Pn +) 

| | | | 
5౦౫. అతన్నమిమద్ద న న్రవ్యావ | (పియా అధూపత అసోపతస్వభానవో వి పానవిష్ట 

యూమతీ యోజాన్విన్ష? తేహరీ ౨ అతున్సితరో2 మోమద న పితరో౭లీతృ. 

| | పనపీతరో2 మిమృజ న పితరః 3 పరేతవీతరః సోమ్య్యూ గమ్మో రె పథిధీః న... 

| 
ర్వ్య్టః అథావిత్యాన్లు ఎవిద్యతాగ్ ౦ అవ తయ మేన యేసథమాదం మనన్ని యు 

పూ 
ఇ | 

ర మనోనాగవావామడే పొ నాశాశగం "సీన సోమేన పేళ్యూణాం చమన్మభిఃళ. | 

ఎ 
చ 
3 

౧ వావిసునుభుజించుచున్న పితృదేవతలు మిక్కిలి సంతోవమించినారు. 
ఏ కారణము చే. (బయమ్ములెన శిరస్సు మొదలగు నంగములను (హవిర్భోజన సౌకర్య 

ముచే) కదలించిరో ! తమ కేజస్సు చే. |బకాశించుచున్న (బాహ్మణులు (భోజన 

శృ విచే) మిక్కిలి నూతేనమగు బుద్దిచే స్తో తముచేసినారు. ఓ యింద్రుండా ! నీగు వర. 
ములు రథమునందు నియు కములెన నవికదా ! ౨ హవిస్సును భుజించిన పితృ దేవతలు. 

(మమ్ము) సంతోవ పెట్టిరి వీళ్ళ దేవతీలు (మమ్ము) తృస్మిపజిచిరి. పిళ్ళ దేవతలు. 

(మమ్ము) నోధించిరి 5 మంచి మనస్సుగల పితృ దేవతలారా ! సులభమలగు . 

be సుం wat 

నన్నో దకములు కలవియు, పూర్ణము చేయ(బడినవియు నగు మాక్షములనే ' త్య 



థి 

(౨౧. (ప ౮. కృృష్ణ్టయజు న్వేద ము. అను ౫. పం 3.] 3౧౯. 

(మోాగ్భహములం గూర్చి పొండు. పిమ్మట నా వీతృలోకమునందు యమునితోంహూడ 
నే పితేరులు సంతోషీంచుచున్నారో (చిరకాలనవాసముచే నచటి వృతాంతములను) 
డెలిసికానిన యా వీతకురనుం గూడ పొందుడు. రో మనుష్యులకు ప్రశంసా యోగ్య 
మగు వాక్యసమూహము చేతను వీతరులకుం గూడ మననీయములగు వాక్టముల 
చేతను, (పితృయజ్ఞానుస్టానము నందాసక్కమైన) మనస్సును శ్రీ ఘముగా+ విలుచున్నా 
రము. _ (మననము = మాటిమాటికి దలచుట) 

పుంచాగతు 3. 

| | 
౨౦౬. నవతుమనః పునః (క క్వేదవాయజీవచీ। జోోక్చ సూర్యందృ శే। ౨ పునర్నఃవీత 

| | mn | రోమనోదదాతుదై వ్యోజనళ। జీవం (వాతగం సచేమహీ! 3౩3 యదనరి 

| | 
యం పృధిపముతద్య్యాం యన్మాతరం వీతర వా జిపిగ్ ౦సీమ అగ్ని 

అనాలా జయా లా గయా! 

| | ర్మాతిస్సాదెనసోగార్హ పత 1 పముష్బతు మరితాయాని చకృమకరోతు 

| i 

మామ నేనసమ్! 

౧ కర్చానుష్యానముకొజకు, నాయాసామక్ష్యముకొఅకు, జీపించుకొరకు , 

సూర్యునిజాచుకొరకు, యోగ్యమగుమనస్సువచ్చి మమ్ము మఅలం బొందుగాక, 

౨ ఓపితృదెవతలారా ! బేవసంబంధియగు ఫురుషసముధాయము మాకు (కేశా గాను 
పానపరమగు) మనస్సును మాటిమాటికిచ్చుం గా క. మేముగూడ  సంవత్సరసమూూ 
వారూపమ/ జీవనమును నేవించుదుము. = అంతరిక్షలోకమును గాన్ని పృథివీ 

లోకము. గా ని లేక ద్యులోకముంగాని, తల్లినిగాని, తం|డినిగాని హీంసిం చుటకిచ్చ 



3౨౦ [అ ౧. (వై ౮ ఆం(ధవేదములు. అను ౮. పం ౧.) 

యించితిమనుట యేదికలదో ! ఆసమస్త పాపమునుండి గార్హ్మపత్యాగ్ని నన్ను విడ 
చునుగాక. ఇతరపాపములనుకూడ వేటిని 'చేసితినో, (వాటినుండికూడ _ విడుచును 

గాక నన్ను పరహీతునిగాం జేయుంగాక. 

పంచమానువాకము సమాస ము. 

—?t— ౫k 

అనువాకము ౬. ॥ 

| | | 
302. ప్రిప్తాప్రన కంసారి కమతిరికం ౨ యావనోగృవ్యోః 

| | | . 

| ప | | | 

యనా ర క ఏవరు దోనదితి యాయతేస్థ సో ఖు స్తేరుద్రపశుస్తం జావ 

కా | | 

స్వె ౬ వకేరుదభాగః సహస్వస్రాఒమ్బికయాతం జుపస్వ ౭ భేమజం 

| | | | 
గవే2శ్వ్యాయ పురుషాయ భేపజవుధో అస్మ్మృభ్యం భవజగం సుభేషజమ్! 

౧ పూర్వము పురుషుల నుద్దేశించి మిగిలిన కపాలములందు సంస్కృతము 

లయిన పురోడాశములను నిర్వాపము చేయవలయును. 9 మనుష్య లమ మే 
మెంతమంది (ఇచటనుంటిమో,) ఆ యందటి కొజకును సుఖమునుం చేసితిని. ౩. (ఓ 

మాశా! ) (గడ్డిమొదలగు వస్తువ్రలతోను, విత్తులతోను కూడుకొనుటచే) పశువులకు 
సుఖమగు చున్నాను. (కావున) యజమానునకు (అధ్వర్యుండనగు) నాకును నుష్టియ' 

నిమ్ము. ర రుదుండొక్కడే (జగత్తునందున్నాండు. రెండవ రుదుండులేడుు సప 



అ. ౧ (పూ. కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౬, పం 9౩౨.] ౩2౧ 

మ్మ్యదుండా ! ఎలుక నీకు ((ప్రియమగు) పశువు (శావున) దానిని సేవించుము ౬ 
ఎతుదుడా ! ఈ యివ్షబడిన పురోడాశముల యంశము నీక్రివ్షబడుచున్న భాగము. 

భాగమును, సోదరివలె హీతమునుశేయు _ పార్వతితోంగూడ చేవించుము. ౭ ఓ 
*దుడా ! మా గోజాతి కారోగ్యమును? (జేయుము ) అళ పజాతికారోగ్యమును 

చేయుము. ) మాపురువజాతి " కారోగ్యమును చెయుము.. వీమ్మట మాకుగూడ 

గారో గ్య్వమును (చేయుము.) తా క్కాలికరోగళాని గాని, నిత్యమైన యారోగ్యము 
"ని, యిట్లగునో, అట్టుచేయుము. ఎద్దునకు నావ్రనకును మంచిగమనమును సంపా 
౦ప జేయుము. 

పఖ్బాశత్తు 3 

| | | | | | 

౦౮. యభా2సలి। సుగం మేహాయ మేప్యా ౧ అవామ్బరు[దమదడిమహ్యావ దేవం 

| | | 
(త్వన్చుకమ్! యధానః [శేయసః కరద్యధానోవ స్వసః కరద్వథానః పళు 

| | | 

మతః కరద్యధానోవ్యవసాయయాత్. | ౨ (త్యమృకం యజామ హెసుగస్థిం 

| 
పుప్పైవర్ధ నమ్! ఉర్వారకమివబన్ఞ నాగ్మన్నృత్యోర్ముక్షీయ మా౭మృళాత్ | 

9 వవశేరుదభాగస.ం జుషస్వతేసావవేర పరోమూ జవతో౭తీవ్యా రో వత 

తధ న్వాపినాకవాస్తః కృతి వాసాః॥ ' 

“౧ టఓపార్వతీ ! ర్ముదును ర్రేశిచి పురోడాశావదానమునుం శేనితిమి.' మూడు 

(శ్రములుకల దేన్రునుద్దేశించి పురోడాశావదానమును( జేసితిమి. (ఆదరముకొణకు 

రువర్యాయయాలాే యగ్గము చెప్పబడినది) ఈరుదు'డు మమ్ము (నధ్యయ 
41 



యులు = rer పడమట 
౨ ౨౫ [© ౧ (ప చం ఆ ౦ (థ వేదములు, అను ౭.పం 9), వ 

Vey 

డు మొ | స ప ణు దల నే చేవతయి శాక్షసుల జంపువార్నలె (యుడిరో!) ఊర్ధ్యభాగ ॥ 
జ పో 

( మునందుండు బృవాస్పలి మొదలగు నే చేపతలు నావ్షనుల. జంపువార లే (యు 
డిరో!) ఆచేవతలు మమ్ము (రాశుసనివారణము చేసీ) రశ్ష్నీంచుంగాక, మటిల నానే 
తలు మమ్ము (ధర్మానుస్టైనము కొజకు) రశ్నించుంగాక.. 
నుగుంగాక. వారికొలుకు (ఈవావ్యము) హూుశమగుం గాక. 

షో 

నో శ 

ల్ 

EAR 

PNY yey 

| లి ఖా - 
me ఎ ల fan! చుట క్ tage janes dad dir Mik tie ant Pe 

హే 

కే 
(గ వారికొటికు . నమస్తా 

పంచారథొతు 9. 
అలాటి 

గా నము 5 | | | క ౧౦ నమ సృభ్యఃనా ప్రో ౧ సమూఢగ్ం రతః సందగ్గగ్ ంరక్ష ఇదమవాగ్ ( 

| | | ep రశ్షో2భిసం వహామ్య 9 గ్నయేరవ్లో ఘ్నేస్యాహో యమాయనవి (కే “వప 

| ‘| . 

ణాయబృవాస్ప్సతయ్ దువస్వ తేరమ్షో ఘ్నేస్వాహా ౩ | పీ వాహీరధోదక్రీకా' 

స స పనశే2్మ we 

1 | | రత్ససోవఫం జుహోమిువాతగ్ం రక్రిగ2పధిహ్మరజ్లో లో యద్వ"సే తదవ్షీ ణో! 

౧ (మాకు: (బతికూలమగు) రాతమససముదడా్యయము శపంపేయటికు 
సమూహాముగాం చేయబడినది. దగ్గ మెన రాక్షుససము కాయమున కరత్రభనున్న 
భృత్వులను బాగుగా చేను దహింపంకేయుచువ్నాను. న 
నగ్నికొఆకు (హావ్యము హుతమగుగాక, 
(హవ్యము' హుతేమగుంగాక, ) 
హూుతేమిప గాక, ) 

చ చా టే య. “a 

౨ రాక్షుససం వయస 

(రాషమ్షసవాన్తయగు యమేసేకోపకు 

(రాశ్షససంహోరియగు) : నూర్యునికాఆకీ' (హోష్యమ్సు 
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యిందు) దశ్నీణ. ర (చరకుడు, అంతర్యామి యునగు నూర్యునియాజ్ఞ యుండగా, 

నక్యినీడేవతీలయొక బాహువుల చేతను, పూపదేవతయుక్క_ వాస, ముల బేతను, 
రాత ససముదాయముయొుక్క_ వధ ను దైళించి హోమము చేయుచున్నాను. రాతమస 
సముదాయము చంపంబడినది. రాక్షససముదాయమును చంవీలిమి. ౫ (హోమ 

కాలమునందు కప్పంబడిన) వ్ర) మేదికలదో, ఆవస9ము (ఈకర్శయందు) దశ్షీణః* 

సప మానువాకము సమాప్తము 
గల 

wr fr 
శ 

అనువాకము ౮. 

1 1. 
కి౧౧. థా ₹పురోడాళం దాస్టిదశ కపాలం నిర్వోప త్యనుమత్ర్యైచరుగ్ం శా గాకా 

| | | . 
యెచరుగ్ం సినీవాల్యై చరుం కు మ్య్వోచరుం మిధునాగావాదశ్షీ ణా 22 

| ol. 1 ం 
౨ గ్నావైప్థవమేకాదశక పాలం 'నిర్వప తైన్హా )వైెషవమేకాదళశకపాలం వె ౯ _ రది ణి 

| | 1 | 
ప్లవం(తి కపాలం వామనోవహీదశ్నీ ణాzన్నీఫో మోయ మేకాదశక పాలం 

| | | 
నిర్వపతీన్హా /సోమీయ మే కాదళ కపాలగ్0 ' సౌమ్యం చరుం బభుర్దవీ. రా 

సోమాపొస్థం చపం నిర్వప్వత్యన్హా )పొప్టంచ రుం పొష్టం చరుగ్ ంశ్యా 

| , |. . | | | మోదవ్నీ ణావై శ్వానరం ద్వాదశకపాలం నిర్వపతిహిరణ్యం దీ ణా 

ee bh ml. వారుణం యవమయం చరుమశో(దశ్షిణొ। 
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గా .(బవ్మాకొఆఅకు పం డెండు క వాలముణంందు సంస్క్యూత మగు పురోడాశ 

మును నిర్వాపము చేయవలయును. అనుమతి చేవశకొజకు చరున్సను. నిర్వా 

పము. చేయవలయును. రాకా దెవతకొజుకు చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. 

సినీవాలీ చేవతకొఅకు చరువును నిరాషపము చేయవలయును. కుహూ దేవతేకొజికు 

చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. (ఈ కర్మయందూ) జటగానున్న గోవులు" 

దశ్నీణ. ౨ అన్ని విషువ్రులు, చేతగాగల పదునొకండు కపాలములందు సంస్కృతే 
ES 

మగు పురోడాశళమును నిర్వాపము చేయవలయును, ఇంద్రవిష్షువులు 'దేవతగాగల 

పదునొకండు కపాలములందు సంస్కృృతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవల 

యును. విష్ణువు చేవతగాగల మూండు కపాలములందు సంసస్ఫూతమగు పురోడాశ 
రం 

మును: నిర్వాపము చేయవలయును. (ఈ కర్మయందు) పొట్రియెదు దక్షణ. అగ్నీ 
| నా © 

పోములు దే3తగా' గల పదునొకండు కపాలములందు సంస్క్యృాతనుగు పురోడాళ 

మును నిర్యాపము చేయవలయును కవీలగోవ్రవవ్నీణ. సోమ్ము పూష, చేవులు దేవత 

గాంగల చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. ఇంద పూవు దేవుడు బేవతగాంగల 

చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. నల్లనిగోను దశ్నీణ. వై శ్వానరు(డు (అన్ని) 
చేవతగాగల పం(జెండు కపాలములందు సంస్కృతరుగు. పురోడాశము నిర్వాపము 
చేయవలయును. బంగారము దయశీణ. వరుణుడు ేవతేగాగల యవమయమగప చరు 

వును నిర్వాపము చేయవలయును. గ1ురము దిన్నీణ 

అష్టమానువాక ము సమా పము. 

is 
ee _—__ T= జా ప] 

అనువాకము ౯. 

wr mm ఇన 

F | 1 
- అపు ఆమ ఆవ న. 3౧౨, చార న్పత 0 చరుం నిర్వపతి బ్రహ్మణో గృ హశితిష్పష్టోదశ్నీ రైన్ష/ మేశాద 
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| “| | | 
శ కపాలగ్ ౦ రాజ గ్యృస్యగృహబుషభ దవ్షి శా22దిత్స చరుం మహిమ్మె 

చ్ ak. నా గ వార్సోనుర్టలీ ణానై రృతం చరు౨ పరివృ క్వ్వెగ్ళ వాకృష్తానాం (ప్రహీశాం 

| | | | నఖనిర్భిన్నం కృప్తాకూటా దీ ణా22 గ్నయమష్టాకపాలగ్ 0 నేనాన్యో గ్ర 

b | | 
సహౌహిరణ్యం దశీణావారుణం వళకపాలగ్౦ హూత్య్య గృహే మప+ని 

| | | | ది గ అనల వ రహో దష ణామార తగ్ం సప కపాలం (గ్రామణ్యోగ్ళ హి పృశ్నీ రక్ ణా నావి 

| 

(తం ద్వాదళక పాలమ్ | 

౧ (బహ్మయను బుత్విక్కు.యుక్కం గృహమునందు (రాజువెళి) బృహస్పతి 
'చేవతగాంగలచపవును నిర్వాసము చేయవలయును. వెండి (ఈకర్మయందు) దశ్రిణ, 
రాజులయొక్క్క_ గృహమునందిం[దు(డు 'దెవతగాంగల పదునొకండు కపాలములందు 
సంస్కతేమగు పుగోడాకమును నిర్వాపము చేయవలయును, ఎద్దువశ్నీణ, పట్టమ 
పామ (రాజపత్ని ) యొక్క. గృవహామున  డాదిత్ఫు(డు దేవతగా ల చున్రును నిర్వా 
పము చేయవలయును, పాలనిచ్చునట్టి యాన్రదక్షీణ.  _వేమలేని రాజపత్ని యొక్క. 
గహామునందు నిర్బుతి చేవతగాం గలిగినట్టియు, నని (వాసుల సంబంధమైన 

వెయు గోళ్ల చేవొలిచిన బియ్యము వలన వండిన చరునుకు నిర్యాసము చేయవల 
యును. విరిగిన కొొమ్ములుగల యెద్దు దక్ష్నీణ. సేనాని (సేనాపతి) గృహమునందశగ్ని 

చవేవతగా.గల యెనిమిది కపాలములందు సంస్కృతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము 
చేయవలయును. బంగారము దశ్షీణ. 'సారధిాయొక''- గృహమునందు వరుణుడు 

దేవతేగాంగల  పడికే పాలములందు సంసృృతమగు  పురోడాశమును నిర్యాపముచేయ 
వలయును నలగ గొట్లః బడిన వృషణ ములుంగల యెద్దు దవ్నీః .[గామాధికారి 
మొక్కా గృహమునందు మరు దేవ తాకమ,ు  నేడుకపాలములందు సంస్యూతేమగు 
పురోడాశమును నిరాషపము చేయవలయును, తునియెద్దుదశ్నీణ. కంతఃపురా 
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_ధ్యత్షుని (కంచుకి) యొక్కగృవహామునందు  సవితృదేవతాకమగు పం డెండుకపాల 
ములందు సంస్కృతమగు పురోడాశ మును నిరాషపము చేయవలయును. సంకీఛ 

వరముకలగోన్ర దవీణం కోశాధ్యక్షుని గృహమునందశ్వినీదేవతలు. జేనతభాంగల అ 
రెడుకపాలములందు సంసర్భాతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. 

ఒకతల్టియందుంబుట్టిన చెండుదూడలుదశ్రి ఇ. శరాజునకురాదగిన, నారవభాగమును. ' 
(బజలనుండి త్రీసికొనువానియొక్క- గృహమునందు పూషదేవుఃడు చేపతగాలల 

య. BE ead 

చరువునునిర్వాపము చేయవశయును. నల్లనియెద్దుదక్షిణ జాన గానియుక్క' గహ 

నందు ఆరణ్యకనగోధుమములవలన  నివ్పన్న మెన రుదదేనతాకమెన చరన్చను. 
నిర్వాపము చేయవలయును. చి శ్రవర్ణ ముకలిగినట్టియు, దీర్గ మగుతోకగల" జంతు 
విశేషముదక్షి ణ. (ఇచట్మపతికర్శ్మయందును రాజేకర్న్వయని  తెలుసుకొనవల 
యును ) 

పంచాకతు ౨, 
—O 

| | 
౩౧౩. ౧ తుత్తుర్తవాఉపధ్వసోగక్తి ణా ఒశ్విన్నం ద్వికపాలగ్0 సంగహీతుర్చృ హే . 

| | | | | | 1 అ nt అ ఆజ్ , నూ వై సనార్యద్న ణాబాన్టం చరం భాగదుభుస్యగృ హే. శ్యామోదక్షి కాకా... 
| 

న్. (దంగాపేధుకం చరుమమా వాపస్యగ్భ హే శబలఉద్ధారోదవ్నీ ణే ౨ నౌ “య. ' 
| | | | " | స్కుతామై పుర్వడాళ మేశాదశకపాలం (పతినిర్వసలీన్తాాయాన్ం న్న. 

చే2 3 యం నోరాజా వృ త్రవోరాజా భాశ్వామ్మ శ్రంవధ్యానై & . 

తా బార్హస్పత్యం భవతిశ్వేతాహ్రు శ్వేతవశ్సాము దోస స్వయంమార్తే. 

స్వయంమధిత ఆజ్యఆశ వే | 



[అంప ౮ కృప యజుర్వేదము అను ౯ పం 3౩] ౩.౭౯ 

౦౧ ఈవాక్యార్టము పెపంచాశత్తుతోంజేర్సి (వాయడమయినది. ౨ స్వగ్భ 
హామునందు బాగుగయబురివాపించు వాడును , పాషమునుండి విడిపించువాండునగు 
నిం|దునికొటికు పదునొకండు కపాలములందు .సంస్కృతలేముగు_ పురోడాశమును 
నిరాషపము చేయవలయును 3౩ ఈ రాజసూయకర్శ మనకు శక్రువును నశింప 
“చేయుటకు సమష్టండగురాజయి శత్రువును వధించుంగాక, ౪౮ ఈవాక్యా రము 

ణి 
ఏవ పంచాళతుతోం జేర్చి (వాయంబడును, 

పంచానతు ౨, 

| | 
| 

5౧, పా(కేచతుః (గక స్వయమవపన్నాయై  శాఖాయికర్ణాగ్ం శ్వాకర్ణాగం 
| 

| | | | శ్చతజ్ఞులాన్విచినయా ద్యేకర్థా? సపయ వార్త స్పతో యే2కర్షాః సఆ కే 

| | | 

మె! త. సాయ క్ "తా వేద న య యం క్ మై ర స్వ ఆ) p ర్భ ట్రై సయం దినం బర్ స్వయం కృతం 

ధ్నః సెవశ్వేతాశ్వేతవత్వా దశ్న రా] 

_ ౧ స్వయముగా మధింపంబడినదియు, స్వయముగా మూరీ భవించినపియు 
వగ్గు తెపినిదూడగల తెలనియావ్రుయొక్క_ పాలయందు, నాజ్యమునందును మిత్ర 
నేవతాకమును, బృహస్పతిజేవతాకమునగు హవిస్సు అగుచున్నది. ( ఆజ్వము 
'ందు మి[తదేవకాకవుగు హవిస్సనియు సాలయందు బృహస్పతిదేవశాకవాగు 
హావిస్పనియు భేదము ) తనంతటనేపడీవ రావికొమ్మయొక్క- చతుర సమమయిన 
నలుపలక లుగల) పాాతీయందు తునిగి పోవని బీయ్యపుగింజలను, తునిగి పోయిన 

ఎయ్యపుగింజలను (హావిస్సుగా నిప్పాదనము చేయవలయును. త్రునిగిన బియ్యపు 
)జలు (=నూకలు) పాలయందుంచినచో నది బ్య హాస్ప్సతిదేనశా కమగు హవిస్సు 

42 
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తునుగని బియ్యపుగింజలు నేతియందుంచి. (హావిస్పుగాం చేసినచో) నది మ్మశ్రే 

చేవతాకమగు వావిస్సు అగుచున్నది. వేది (శాస్ర్రీయఖననము లేకుండగా) స్వయ 

వుగా నిర్మితమయి యుండవలయును, బరి రసు (శా ద్రుయఛేదనము లేకుండగా. 

స్వయముగా ఖండింపబడియుండవలయును, 'ఇధ్మముగూడ స్వయంకృతమయి యుండి 

వలయును. అెల్లనిదూడకల యా తెలనియా వే (కకర్శయందు) దశ్నీణయగు చున్నది 

నవమానువాకము సమా పము, 

అనువాకము ౧౦. 

౧౫ అగ్నయే గృవాపతియే సురోడాశ మష్టాక పాలం నిర్వపతి కృష్ణా నా! 

| ఎప” iE 

(వీహే శాగం సోమాయవనస్పతయే శ్యామాకంచరుగ్ 0 సవి(తేనత్య 

(పసవాయ పురోడాళం ద్వాదశ కపాలమాశూ నాం దీహీణాగం రజా 

| F | | | 

శుపతయగా వీధుకం చరుంబృహాస్పత యే ' వాచస్పృతయ్ నె వారం 

| | * | ' 
చరుమిన్హా/య జ్యే స్థాయ పురోడాశమేకాదశకపాలం మవ ్రీహీణాం 

| | 
మ్మితాయ సత్యాయా22మ్బానాం చకంవరుణాయధర్శవతయే యన 

| న. మయంచరుగం ౨ సవితాత్వా ప్రసవానాగ్ ం సునతాముగ్నిర్ల వాపతీ 

_ నాగ్ం సోమోవనస్పతీనాగ్ 0 ర దపళూ నామ్ ॥ 

౧ గృహమునకు (బభువగు నగ్నకొఆకు నెనిమిది కపాలములందు నం: 

స్క్ఫృత్త్వమగు.. పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. _ వనస్పతియనగు "సోమ 
దేవతకాఆకు నల్లని ఏహులసంబంధ మగు శ్యామాక వాము చరువునునిక్వా. 
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పము చేయవలయును. అమోాఘమయిన యనుజ్ఞైక ల సూర్యునికాఅకుం బం డెండు 

కపాలములందు సంస్కృతమగు _ పురోడాశమును నిరాషపము చేయవలయును. 
శెండుమాసములలో సీద్ధమగు దీవుల (తో(కలుగల్లి నల్లగానుండు ధాన్యము. 
సతికలనివరు) సంబంధవమగు పురోడాశమును పళుపతియగు రుదునికొఆకు నిరా 
పము చేయవలయును. వాక్కునకు. [బభువగు బృవాస్పతికొజకు సీవార ధాన్య 

(బీలథాన్యము  అడవిలోంబండినవి ) సంబంధమగు చరువును నిర్వాపము చేయవ 
లయును. గొప్పవాండగు నిం దునికాఅకు బదునొకండు కపాలములందు సంస్కృ 

తమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. సూలమగు బీజములుండు 
(మహో (పీహుల (ముదుకధాన్యము) సంబంధమగు చరునును మి[తదేవతకొఅకు 
నిర్వాపము చేయవలయును.  అంబములను ధాన్యవి శేషసంబంధవుగు చరువును 
సత్వ దేవునికొజకు నిర్వాపము చేయవలయును. థర్దుమునకురబభువగు వరుణ'దేవుని 
"అకు యవధాన్యవికారమగు చరువును నిర్యాపము చేయవలయును. ౨ ఈవా 
క్యార్ధము ౨వపంచాళతుతోం జేర్చి (వాయంజడును. 

పంచాశతు 2, 

| | | | 
౧౬. ౧ బృహస్పతిర్వాచామిన్షో/ జ్యేషస్టానాం మ్మితః సత్యానాం వరుణో ధర్మ 

| | | | పతీనాం యేచేవాబేవసువః। స్థల ఇమమాముస్యూ యణమనమి[తాయ సువ 

| | | ధం మవాశతేక్ష్ష[ తాయ మవాత .అధిపత్యాయ మవాతే జానరాజ్యాయె 

| 
౨ షవో భరతారాజా 3 సోమో2zస్మాకం _బాహ్మణానాగం రొజా 

| | " ళీ (పతిత్యన్నామరాజ్య మధథాయి సాషంతనువం వరుణో అకి_శచ్చు షి 
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క్ 
సా 
"_ 

శ్రస్యవశ్యా అభూమామన్న హిమహతే బుతేస్య నామ సర్వ్యవాతా, వరణ. 

| 
చే. స్యాభూవన్వి మిత్ర వె వైరాలి మ తారీదసూనుద న్హ యజ్ఞ యా జు 

నవ్ఫుతితో ఒకిమాణంన ఆనడీ( Pel హ్లోః కమో౭ని విష్టోగ శ్రా న్తని 

3 

శ 

వానినే 

ఎహేదం, కా నమని | ౨|| హో ర్వి 

౧ (ఓ యజమానముండా | ) సూర్యుయ నిన్ను (వఐశ్వర్యముకాఅకు) నన్నుజ్ఞం 

కు (న్వామినిగా) నంతటం చెలుసుకొనుఃగాక. సోముడు (నిన్ను వనస్పత్తులలో, 

(స్వామినిగాల చెలుసుకొనుంగాక. రుద్రుడు (నిన్ను) పశువులకు (స్వామినిన్యా 

డెలుసుకొనుంగాక. బృహస్పతి (నిన్ను) వాక్కులకు _(స్యామినిగాం దెలుసుకొానుః 

గాక. ఇంద్రుడు. (నిన్ను) జ్వేష్టులలో (స్వామినిగాల చెలుసుకొ నుగాక. మిత్ర 

'దేశ్చండు (నిన్ను) సత్యములకు (స్వామినిగాల చెలుసుకొనుంగాక . వరుణుండు(నిన్ను) 

ధర్మపతులలో (స్వామినిగాల చెలుసుకొనుంగాక, ఓ యగ్నా్యాది దేవతలారా! సీ! 
ఖే 

న్ 

మోరు యజమానునకు. (బేరకుల యుండిరో ఆమోదీయజమానుని ఫలానావాని 

ప్యుతునిగానుు ఈఫలానావాని వొతునిగాను శ (తురాహిత్యముకాఅకు గొప్ప 

త[తియకులమునెఅకు, గొప్ప యాధిపత్య ముకొజకు, గొప్పదగు జన సంబంధి! 

మైన రాజ్యముకొఆకు అగునట్లూహింపుడు. _ (అట్టివానినిగాంజేయుండని తా! || 
౨ ల్లి తు[త్రియ 'వై శ్యాధులారా! ఈయజమానుండు మోకురాజు. (ఈసా ని 

మోాకుదగునట్లుగా సేవించుడనిభావము. రే _బాహ్మణులమగు మాకు సోను చేవ 

రాజు. ర పూర్వము వెప్పణుడిన జానరాజ్యము  (యజమానున ేవిధముగ నష 
సరమగుచున్నదో ఆవిభముగా వరుణునిచే) (బతివ్వం 'దేయంబడినది , వరుణ్యుడ 
తనళరీరము నా (శోయించెను. ( ఇచ్చట వరుణ శబ్బముచే నగ్నారిదిచేవతలుకూక! 
జెప్పంబడుచున్నారు. అనగా యజమానునకు స్వామిత్వమ: నుం గలుగ చేసినతమళతవ 
శరీరముల నా్యాశ్రయించినారని భావము.) మేముగూడంబరిశుద్దుండగు. “మ్మ త్ర చేవ! 
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యయుక్క. (యాజ్ఞ చేల) గర్భ యోగ్యులమైతిమి కనుక నే యగ్న్యాదుల చే ననుడ్ఞం 

బాండంబడిన మేము గొప్పయ ఫ్రముయొకగా చేరును (రాజనూయమొున్వుం "జేసితి మును 

నామభేయమును ) యెల్లప్పుడు తలచుచున్నాము. (ముజీయు) బుత్విక్కులందరు 

వరుణునియనుజ్ఞై చే కర్మ యోగ్యు లై రి. మిత దేవుండున్ను ఆగమనములచే శతు 

వును (మే మేవిధముగ శ త్రువునలి[క్రమించుదువెరా '' ఆవిధముగ) చేసెను. బుత్వి 

కూ-లు యజ్ఞము చే రశ్నింపంబడిరి. |చాహ్నణాది వర్ల త్రయమువే వి స్తరింపుజేయం 

బడినయగ్ని మాయొక్కముసలితనమువేనె న శైెల్యమును (శరీరసంథులు సడలుట) 

విశేవముగాం బోగొట్టి యాయుస్సును కల్ప్చించినాడు. ౫ ఈ మం్యత్రము వాజవేయ ' 

మునందు రభసమోపగమన సందర్భములో వ్యాఖ్యానము చేయంబడినది. 

దకనమానువాకము సమా సము. 

sls 
————————— wy జ నాననా 

| | ఇ | | | 
ద్ర స్థవిశ్వభ్ళతః స్థజనభృతః స్థాగ్నోస్మేజస్యాః స్థాపామోవధీనాగ్ ౦రసః 

| 
ఫ్థాపో దే వీర్షధుమతీరగృవ్లా న్నూర్డస్వతీ రాజ నూయాయ చితానాః।! యాఖి 

a | | 
రితావరుణా వభ్యవి.ఇఖృన్యాభిరిస్ష) మనయన్నత్య రాతీః। రాష్ట ఇదాఃస్టరా 

| | 
0 జల్ క మ జో నైవ ష్టం దత స్వాహ రాష్ట్ర దా? స్టా ష్ర్రమము ష్కెదత ( 
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౧ (ఘీ సరస్వతీనదీ సంబంధమగు నుదకములారా ! మోారు) ప్రయోజనము 

నుద్దేశించి యీ సరస్వతి నడి సమీపము నుండి (యజ్ఞ చేశముగూర్చి) వెళ్లుచున్న 

వారలగుడు. (ఓ సమ్ముదుండా ! నీవు) ఉదకములకుం (బభువగుచున్నావు (ఓ: తకు 

గమా ! నీవు) తడుపుదానవగుచున్నావు. (స తర తరంగమా |! నీవ తడుపుటకు .; నకు 

నపుడు _పెభాగమునను, లోపలి భాగమునను, “ఆండలలు బయలు చేరును. అరెడ 

లలు ఇచట జెప్పంబడీనపి.) (ఓ బావియందలి యుదకములారా ! మోరు గోవుల 

శాలవలె నివాసయోగ్యమగు కూప (=నూయి) స్థానమునందుంటున్నారు. (ఓ యువ 

కములారా ! మరు) వాయువ్రులయొక్క. బలహాపములగుడు. (ఎండ తోంగూడుకో: 

నిన వర్గ సంబంధియగు నో యుదకములారా |! మారు) సూర్యుండువల వర్చస్సుకల 

వారగుడు. (ఓ సూర్యాది [పతివింబమును (గ్రహించు ,నుడకములారా ! మీరు). 

సూర్యుని యొక్క న్లోగీరము (పకివింబ రూపముగా కలవారగుడు. (ఓ స్థావరములగు, 

నుదకములారా! గమనము శేకపోవుటచే) మందరూపులగుడు. (ఓ సేహోరగతీము. 

లగునుదకిములారా! మిరు ) వళ్యులగుండు. (మంచు నదీ పవాహమువలె మను. 

జగతిని బంధించదు నిన వశ్యత్వము ( =లొంగు బాటు) వివశ్నీ తమైనది 

(ఆవ్రయొక్క- గర్భ వేష్టనము (ఉల్బము) నందున్న యోయుదకములారా! మరు |] 

గర్భరకుణమునందు సమర్ధ ఎగుడు. ( రీ పాలయందుండు యుదకములా రా! మిరు) 

(పపం చమును భరించువోరల పండు. (పాలనే పాణిసము దా యము పోమింపఖకు] 

చున్నదనిభావము ) (ఓ మవెటుగునందుండు యువకములారా! మోఠు ) జనులను] 

భరించువారలగుడు. (నేతివలె |దవమాపములగు నోయుదకములారా! మిరు. 

అగ్ని యొక్క. తకేజస్స్పుతోనయిన వారలగుడు. ( మఘ దవమూపులగు నోయుదక 

 ములారా! మిరు ) ఓవధులయొక్క. రనములగుడు. - రాజసూయము" వొజకు.. 
వచారించుచున్న బుత్వోక్కులు (పకాశించుచున్నట్రియు, మధురము లయినట్టేయు | శ 

నుజకములను (గ్రహిాఐచిరి 

దేవతల నభిపేకము చేసిరో, 

టు వ. ము 

| 

వయుదకములచే చేవతిలు | (పూర్వము) మృ త్రావపణ, 
పయుదకముల చో శత్రువుల నల్నిక్రమించి యిం|డ్రునిః | 

బొందిరో (అటువంటి యుదకములను గ్రహీంచిరని వెనుక కవ్షయము ) (ఓయు . 
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దకమురారా! మారు ) రాష్ట్రము నిచ్చువారలగుచున్నారు. ( కావున యజమా 

నునికొజుకు రాష్ట్రము. నొసంగుడు. ( మాకొజకు బాగుగా సోమము చేయం 

బడినది. ( ఓయుదకములారా! మారు) శాస్త్రము నిచ్చువారలగుచున్నారు. 

(కావున నీ రామ, యుధిష్టిరాది వర్శలకొాఅకు రాష్ట్ర/ము ) నొసంగుడు,. (మూల 

వములో లేని రావు, యుధిప్టిర అనుసేరులు భాహ్య శారుండు (వాసీనవి ) 

వకాదశానువాకము సమాస ము. 

ఇం 
o> 

అనువాకము. ౧౨. 

| 
3-౮౧ జీవీరాపణ సం మధుమతీర్శథు మతీఖిః సృదృధ్వం మహివర్సః వత్తి 

| | | | | 

నాషనా నాధృషాః సీ సఏతీర్న కి లిYియాయ యూయవ నా 2౨ © ధ్బ న్న దత రస్వతర్శ బానర్చః వ్ర స 

| | | | | 

దధశతీర 3 నిభృష్ట్రమసీ వాచోబన్థుస్తపోజూః సోమస్యదా(త్రీమని ర శుక్ర 

| 
నః కు శేశోత్స్పునామి చన్గాశ్చనేణామృతా అమృ తేనస్వాహో రాజసూ 

| ల 
యాయచితానాః ౫ సధమాద్* ద్యుమ్ని నీ రార ఏతా అనిభృష్టా అపస్యు 

| | | | | 

వోవసానః పస్వాసు చకేవరుణః సధస్థ వుపాగాం శిళుః 108 

rr 

౧ ఓయుదకములారా! దేవతామాపులెనట్టియు, నవేకప్యాతలందు (గ్రహిం 

పంబడినమారు లాజుకాజకు గొప్పతేదస్సును సంపాదించుచున్న వారలగుచుం. బర 
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సరము కలిసికొనుండు, ౨ రీ యుదకములా రా! ( ఎవరిచేత ) తిరసూరింపంబడని 

నారలు జలముక లవారునై "రాజకొఅరకు 'తెజస్ఫును సంపాదించుచున్న వారల. 

గుచు నుండుడు. ౩ ( ఓబంగారనూ ! నీవు ) ( వహ్నిసంయోగనునందుం : 

గూడ ) మిక్కి-లికాచంబడిన దానవగుటలేదు. (మకియు) వాక్కునకు బంధువగు చై 

చున్నావు. (బంగారము. కలిగియుండుట చేతనే రాజామాత్యాదులవాకుూ సర్వు 

లచే నాదరింపబడుచున్నదని భౌవము ) సం తాసముకల యగ్నినుండి _ఫుట్టినదాన _ 

నగుచున్నావు. సోమమును (కొనుటకొఅకు) నీవివ్వంబడితివి. ఈ ఓయుదకములారా! _ 

దీపి మంతములగు మిమ్ము దీవి మంతమగు బంగారముచేతను, నాహ్హాదకరము | 

బ గుమిమ్ము నాహ్లాదకరుండగు చం దునిచెతను, న మృతమయములగు మిమ్ము నమ 

తము చేతను స్వాహాకారముచే సంపాదింపంబడీన హోమముతోం గూడుకొనిన. జై 
" 
నే 
జా 

రాజనూయ యాగముకొజకు సంపాదింపం బడిన మిమ్ము. బవ్మితము చేయు . 

చున్నాను. ౫ తల్తులుగానున్న తమకుంబ్ముత సమూానుండగు వరుణునకు నివాసము 

'అెనవి. తమలోశున్న వరుణునితోం గూడి యతనిని సంతోవపణుచు చున్నవి. ప్రకా 

శవ న్త్వములు, థనవంతములు నగుచు ఫలమును గలిగించునవి, (థాన్యాదులవలె) శే 

పుటకుపరెకా గింపనివి, యగు నుదకములం గప్పుకొనుచు వరుణు-డందు నివసించెను. 

కంభానతు ౨, 
అణాల 

Thats అతత సం చుం లంతజయల నతన బతదక టతంవిట కున 

| 1 
కింగా, మాతృతమాస్వునః ౧ తత్త స్రోల్బమసి తత 9స్టయోానిరస్యా 3: 

| ar 
విన్నోఅగ్ని రృహపతిరా విన్న ఇన్లో వృద శ్ర వాఆవిన్నః పూపావిశ్వవెడా _ 

. i | | | [1 

ఆసిన్నామితావరుణా వృతొవృథావా విన్నేదాస్ట వాష్ఫథధిఏీ ధృత్మవలే అవి. 

.. | tft 
న్నా దేవ్యదితిరిశ్వరూ ప్యావిన్నా2 యమసావా ముప్యాయణో 2స్యాం విక్ 
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= / శ 

Mr 
RSE) సవ అధిపక్యాయమనా ₹ జూన్తరోజ్త్యూ 

+ 
bp 

౧. ఈ మంత్రము వాజపేయ (పక రణమునందు వ్యాఖ్యాత మె మెనది. త 
అగ్ని (కశర్శచే) గృహపతిత్వమునుం బాండెను వందు9ండు గొప్ప కీ రిని బొం 
ఉను పూపచేవత విజ్ఞానమును బొందెకు. మి తావరుణ దేవతలు సత్యెవ చనవృద్ధినిం 
బెందిరి.. ద్యావాభాముణఖు నియమముగా సర్వస్వవ్య్వాపారరూ పమ గు (వతభార 
జణమునుం బొందినవి. అదితి యగు చేనమాశ సర్వదేవ శఛరీరములతో. గూడుకొాని 
యుండుటను. బొందెను.  (దేవతారూపులగు ననేక పుత్రులను కనెనని భోవము) 
ఈ యెదుటనున్న ఫలానా రాజుకొడుకు - ఫలానారాజు మనుముండు నగు యజ 
వమూానుండు యూ జనమునందు, -ఈ రాష్ట్రము నందును, గొప్ప క్ష్మతియ కులము 
కొొఆకుు గొప్ప యాధిపత్యము కొొఆకు, గొప్ప సార్వభౌమత్వము కొజకున్ను సమ 
రుం డగు చు? బూరో్స క గుణముల. బొంచెను. ఎ, ఈ మం[తము వ్యాఖ్యాత 
మెనది. ర. ఈ చాక్యార్గము తి వ పంవాళత్తుతోం ల జెర్చి వార్టఖారనము చేయం 
బడును. 

పంచాగశతు ౨. 

de ౨౨౧౦. ౧ వజ్ర? వార ద /ఘ్ను స్వపయాzయం వత్రం వధ్యాచ్చ 3 శత్రుబాధ 

f 

నాళ 3 పాతమాపత్యజ్నం పాతమాతిర్య కామన ఇం మూాపాత B21 

దిగ్భ్యో మా పాతవిశ్వాభ్యో మానాష్టాాభ్యః పాత =. హిరణ్య వర్తా 
| | | | | 

వుషసాం విరో కే2యః స్థూ ణావుదితె' నూక్యస్యాZzzరో హతం వరుణ 

| | | 
మ్మితగర్హ 6. తతళ ఎతూథామదితిం దితించ! 
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33౮ (అం. (ప౮. ఆం(ధ వేదములు అను ౧౩.పం౧]). 

౧. (ఓ ధనస్సా ! నీవు) ఇందుని యొక్క వ్యజమువలె కొట్టుటకు నాఢన 

మగుచున్నాను. (శావున) నీ యజమానుండు శత్రువును. జంపుంగగాక ౨. (ఓ. 

బాణములారా ! మోరు) శ్తువులకు భాధకులుకండు. 3. ఎనుటనుండి బాణమును. | 

శ తువు విడుచునపుడు కొట్టబడుచున్న యోధుడు బాణమునకుం (బత్యేక్కుగా 

(ఎదుటగా) నుండును. (పక్కనుండి బాణమును విడుచునపుడు తిర్యక్కు-.గానుండును, 

వెనుకనుండి బాణమును విడుచునపుడు అన్వక్కు-గా (ముందుగా) నుండును, (నా 

సంబంధములగు చాణములారా |) (పతృక్కు-గా నున్న నన్ను రశ్నీంచుడు. తిర్య . 

క్కు_గానున్న నన్ను రక్షీంచుడు. అన్వక్కుగా నున్న నన్ను రవశ్నీంచుడు. (నా వాసము | 

నందలి యో చాణములారా | ) సర్వదిక్కు-లనుండి నన్ను రశ్షీంచుడు, సమస్త సము . 

అగు, నాశహేతువులగు, శతున్నలు సేయుబాధలనుండి నన్ను రక్రించుడు. ర పీ 

నతునివారించు వామహస్తమా ! ఓ శ్మతువులంజంపు దవేణహ స్తమా! బంగారు J 

వర్ణము కలిగినట్టియు, లోహా _స్తంభమువలె మిక్కి.—లి దృఢములగు మారు నూర్యుని +. 

యొక్క యుభయకాలమున _ తెల్లవాణు నపుడు రథముయొక్క- పె భాగము నధి 

9 అం వుడు. 

ద్యా్యానశానువాకము సమా _ఫము. 

అనువాకము ౧౩, 

| | | . 

9౨౧. ౧. సమిథధమారిన గాయ శ్రీ త్వాఛన్ల సామవతు(తివృ తో మోరధన్త రగ ౦ 3 

| | | : 

సామాగ్నక్టేనతా (బ్రహ్మడ్రవిణము ౨ (గ్రామాతిష్టశ్రిష్టుప్ త్వా ఛ్దసొ 
1. 

షే 

య. - 

Fes. ren wal ఖ్ ల - nN 

యచయిత తమంతట పన. టీ అనుమతించ కెవరు మటల దంచుడు నె ఆటపట్టు ములక 

bie 



[ అం. (ప ౮ క స య జు శే దము. అను ౧౨. పం ౨. ] 33౯ 

| | | | 
3 విరాజమాతిష్ట జగతీత్వా ఛన్టసామవతు . సప్తదళః స్తోమోవై రూపం 

| 

సామమరులో దేవతా విద్ద్రవిణము లో ఏీచీమాలీష్టానుస్టు 
ర 

౧. తూర్పుదిక్కు- న్యాక్రమించి యుండుము. (అటువంటి) నిన్ను ఛన్షస్పులలో 

గాయి రశ్నీంచుగాక. సోమములలో (తివృతోఏముము (ముమ్మాణావృ త్రి చేసిన 

స్తుతిమం.త సమూహము) రక్షించుగాక. సామలలో రథ_న్లరసామ రశ్నీంచుంగాక* 

చేవతలలో నగ్నిదేవత రశ్నీంచుంగాక, (బాహ్మణుండు నీధనమును రశ్నీంచుంగాక, 

౨ దల్నీణదిక్కు- నాశ్రయించి యుండుము, (అట్ట నిన్ను) ఛన న్హస్సులలో తి)స్టుప్ 

భచ్లన్సు రశ్నీం దు6గాక. (సోమములలో,) పంచదశ సోమము రత్షీంచులగాక, (సామ 

ము లలో) బృహత్సామము రశీంచుంగాక, (దేవతలలో) నిర్మదుండు రక్షించుగాక ఇ 

న్ ధనమును రశ్నీంచులాక. 9. పడమరద్రిక్కు. నాక్రమించి యుండుము. ,చన్దన్సు 

లలో జగతీ ఛస్పస్ఫు నిన్ను. ర వ్నీంచుంగాకం (సోమములలో) స ప్తదశ సోమము 

రశ్న్ంచుంగాక, (సామములలో) వై రూపసామము రశ్నీంచుంగాక. (దేవతలలో) 

మరుడేవశ రశీ ంచుగాక, నీ ధనమును వైశ్యుడు. రశ్నీంచుంగాక, (వై రూపమని 

'సావుముశే నేరు) ఈ. ఈ వాక్యార్థము. రెండవ పంచాశత్తుతోం జేర్చి వ్యాఖ్యానము 
చేయంబడును, 

i) i) 
Us 

త ఇ 
న. బె శ ఇ 

a uF ' , ఖీ 4 

సంవానతు ౨ 
ఎ న | న. శ + 

ఖీ 

| 
ఇ ౨ ౨. ఛందసామవ'క్యేకవిగంశః సోషెరా.వెరాజగ్ం సౌమమి[ళొ వరుణెచేవతా 

| | | 
జ 

గ అగ ఆ r క ఎలు. ఎటెల్జంద్రవిం్ధమూ ౨ _ ద్ధ్వామాత్థిస్ట్రప్టక్షీ? స్రాపశ న్రగామవతు!  త్రిణవ త్రయ 
| | “i | క ది జీ ఇండ న. త్తి న్టె “స్తోమాశాక్వరరైవ అ. సా మనీబృహస్సతి చైవతావరి శ (దవి 



వెళ్లం [అ౧ (ప౮ ఆ ౦|ధ వేదములు. అను ౧౫, పం 2] 

| | + 
కామో 9 దృజ్ బాన్యాదృజ్ ౩ తాదృజ్ చ్మపతివృజ్ -చమితశ్చ 

క్ట క్ క్ట | 
సంమితశ్చోసభ రాః శ కష్యోతిశ్చ చిితజ్యోతిశ్చ సత్యజ్యో తిశ్చుజ్యోతి 

| | 

ప్మాగ్ ౦శ్చే సత్వశ్చర పాశ్చ! 

౧. ఉ_త్జేరవక్కు. నాక్రమించియుండుము,. (అటువంటి) నిన్ను ఛనస్సులలో 
ననుమస్ ఛన్లన్సు రవ్నీంచు. గాక. (సోమములలో) నేకవిగ్ంశసోమము రక్షించు 

గాక, (గామములలో) వె రాజసామ రన్నీంచు.ంగాక, (దేవతలలో) మి|తావరుణులు 

రశ్లీంచువారుగాక. (నీ) ధనమును బలము రశ్నీంచుగాక. _. ఊర్ల స్పదిక్కు- 

, న్మాక్రమించియుండుము, (అటువంటి) నిన్ను ఛనస్సులలో ప _కి-ఛన్లస్సు రవ్న్ంచుల 
గాక. (స్తోమములలో) (తిణవములను వేరుకల ముప్పదిమూడు సోమములు రశ్షీం 
చుంగాక, (సామలలో) శాక్యర, రైవత, సామలు రశ్నీంచుగాక (చేనతలలో) 
బృవాస్పత్ దేవత రశ్నీంచు: గాక. (నీ) ధనమును వర్చస్సు రథ్.౦చుగాక, 5. ౧. 
ఈద్భుజ్ , ౨ అన్యాదృజ్, - ఏతాదృజ్, ర (పతిద్భజ్ సి మితః, ౬ సంమితజ 
8 సభరాః, ౮ శు|క్ర్షజ్యోతీః, ౯ చిత్రజ్యోతి? ౧౦ సత్యజ్యోతిః, ౧౧ జ్యోతి 
మాన్, ౧౩ సక ౧౩ బుకేపాక ౧౮ అత్యంహాోః, ఈ పదములు వురుత్తులను 
కేలుపునవి. కపాలములను మరుతులనుగా భాశనశేయుటచే నీ పదములు కపాల 
ములకు గాడ వాచకము లగుచున్నవి. ఓ కపాలమా ! నీవు “ ఈద్భక్ ” అను 
వేరుకలదాన వగుచున్నాను. మిగిలిన ౧౩ పదములకు నాడ ఈ విధముగానే సం 
బోధనపూర్వకముగ నన్వియ మూహింపం దగినది, 

పంచాశతు 3. 

3౨%. అత్యగ్ంహాళ ౧ అన్నయేస్వాహో సోమాయ స్వాహ 'సవ్శితేస్వాహా సరస్వ 
అన... | oe Tl. . | తోగ్ధిసోహో పూసే స్వాహా బృహస్పతియేస్వా హేన్లా?య స్వాహాభరోపూయ 



[అంప ౮ కృష్ట య జు శ్వేదము అను ౧ర పం ౧] కరీం 

(౧౧౯ 

సాగహో కోకాయసాగిహా2గ్ ౧ శాయస్వాహో భగాయస్వాహో క్షే శ్రీస్య పతయే 

సాహో పృథివ్యైన్వాహా2 న్న ఏశూయస్వాపశ దివెస్వాహా నూర్యాయస్వాహః 
= 

చన్ద్రిమశే స్వాహా నక్ష తేభ్యః స్వా హో2ద్భ్యః స్వాహావధీభ్యః స్వాహావనస్స 

తిభ్యఃసాహో చరాచశేభ్యఃస్వాహః పరిస్త వే వ స్వాహ సరీసృ వేభ్యః స్వాహా 

౧. “అగ్నయే” ఇత్యాది చతుర్గ్యన్తపనము లామా దేవతావి శ్రేవములం 
దెలుపునవి. అన్నిదేవతకొఅకు (ఈవావిన్సూ హుకతమగుంగాక, ఈ విధముగనే 2 

పదములకు గూడ అర్గమని యెజుంగవలయును. ఘోషపాయ-___కోశకాయ అం 
౧ 

శాయ-భ గాయ-ఈ పదములు ఘోవ_కోక___అంశ —భగ__అను చేవత 
q స = ర ద _ లను 'తెలుపునమి త్న త్రస్యపతయే = శే తేస్వామికొ అకు, చన్చ్రమసే = చంద్రుని 

కాఆక్సు, పరిప వేభ్యః = చంచలములయిన జంతువి శేవముల కొజుకు సరీన్ఫృచేభ $= 

తేళ్ళు మొదలగువాటి కొఆకు, మిగిలిన పదములు (పసిదార్గకములు, దు ధిథ 

(తయోదశాను వాకము సమాసము. 

eT enn yom? 
ఇ 

అనువాకము. ౧౪, 

| 1 ||. | ] 1 9 9రం ౧ సోమస్యత్విషీ.5సి తవేవమేల్వేమిర్భూయాద ౨ మృతమసిమృత్యోర్మా పాహి 

| వ. | | 
3 దిధ్యోన్మాపావ్యా ర -జేష్తాదన్షకోాశా ౫ నిరిన్తం నమచేణిర సోమో 

( : 
రాజావరుణోచేవా భర గనసువశ్వాయే' శ్రేకేవాచగ్ o సువనాం శేశేపాణగ్ ఎ 



౨ర్ర౨ [ల ౧ (ప ౮, ఆ ౦ (ధ నే ద ము లు, అను ౧5, పం౨| 

నుక వనాం శేతేచక్షుః సువనాం శేశే కో త్రగొంసువన్తాగొం ౭ సోమస్య త్వాద్యు 

మే నాభిషీఖ్బామ్య న్నే! lol 

౧ (టపెద్దపులిచర్శమా ! నీవ్ర) సోమమునకుం గాంతివగు చున్నావు. నీకువలె 

నాకుంగూడం గాన్నికలుగులగాక. ౨ (ఓహిరణ్యమా! నీవ అమ్మతమగుచున్నా ను, 
మృత్యువునుండి నన్ను రశ్షీంపుము. _(అమృతము=మరణము లేనిది. )- 3 (ఇచ్చట 
శిరస్సునందభి శే మెక్ జలము చే తడుపుట క యుంచంబడిన బంగారుపాతను సంబోధథించ 

వలయును.) (పకాళ స్వరూపమగు నోసువరపా(తా'! (నీవు) నన్నురశ్నీంపుము, క 
సర్పములు నశింప చేయబడినవి. ౫ నముచియను రాత.సునియొుక్క_' (తా మ=రాగీ, 

రూపమెన )శిరన్సువిడువంబడుం గాక. ౬ వసోముండురాజో! వవరుణుడూోరాజబో! “వ్ఇతర; 
దేవతల్లు ' ధర్మమును(దెలునుకొనుచున్న వార లై 'యుంటున్నారో ? చారందరుః నీ, 

యొక్క-వాక్కునుల. డెలిసీకొందురుగాక.  వారనిదరు. నీయొక్క(ప్రాణమునుంటెలిని. 
కొందురుగాక. వారందరు నీయొక్క-ద్భృప్రీ* చెలిసికొందురుగాక, చారఠరరదరు నీ! 
యొక్క (కో|తమ్మును( (చెవి) చెలిసికొందురుగాక. ౭ ఈవాశ్యా్యార్షము ' ెండవోపం | 
చాళత్తుతోం జేర్చి (వాయంబడును, 

. Pp ea వ 
చః i శ: 

పంచాళత్వు 3 

| 

3 ౨౫ చేదసానసూ 
| | 
ర్య సవర సే నే 5న) యేల బవాణేంయాక్రిస్యేల 2 మదు, 

| గ్గ 
రామోదస్సా. ౨ కర్తాాణాం -తక్రపతిరష్య 3. తిడివస్సాహీ* రో సమాన 

| వ్య(త్రన్నథశాగుదిచీరహీం = జరి యవ్వత్సం సంచరన్నీ సః > పర్వతస్య వృషభ | 

| త వా గా | 

స్య పృ ష్టేనావళ్చరన్ని సర్పసిచళియా నా? ౫ రదయశ్తే (కయీిపరం 



se me 7 

[అ ౧. (పూ, క వ యజ క్వేదము, అను ౧౪. పం ౨) ౩363 

I | 
నానుత్వు థైనతేమని యమేష్టమనీ ౬ (పజాప అత్వ దేతాన్యన్యో విశ్వా 

| | 
జాతాని పరితాబభూవ యత్మామాసే జహుమస న్నో అస్తువయగ్ ౦ 

| | 

స్యామపత యోరయీాణామ। 

(ఓయజవమానుండా!) నిన్ను సోమునికమొక్క_ కాంతిచేతందడు పు చున్నాను 

లాం అగ న్ జు ~ బం వి | అనగ్నియొక్క_ తేజస్సు చే.దడుపుచున్నా ను. సూర్యునియొక్క- వర్చస్సు చేందడుపు 

చున్నాను. ఇం్యదునియొక్క. యిం[దియముచేందడుపు చున్నాను. మి(తావగు 

ణులయొక్క. విర్యముచేందడుపుచున్నాను.  మరుచేవతలమొక్క- మో జస్పు చేందడు 
టూ 

పుచున్నాను. (ఓజస్సు=కాంతివి శేషము.) ౨ (ఓయజమానుడా! నీను తత్రియు 

లకుం(బభువగుచున్నాన. (ఒక త్మ తియునకుంగాదు, సమస్తత్ష (తియులకుం [బభువ 

గుచున్నావను నభ పాయము వ్యకమగుటశే “క్షత” శబ్బ్దమిచట ద్విరుక మైనది.) 

3 (ఊయజమానుండా! ) పకాశించుచున్న యితరరాజుల నతిక్రమించి (నీవేసమస, 

భూమిని పాలించుము. ౨ ఏయువకములు (స్వల్పరూపముగా [(సవించుచున్న వై) 

అధొోఫెగమును పొందినవో! ఊర్ల పభాగమునుంబొందినవో, శిరస్సు మొదలుపాదా 

(గ పర్యన్శము సంచరించుచున్నవో; ఆయుదకములు పర్వతసమానమగు (వర్ధించు 

టకు సమర్థమైన) మేఘముయొక్క- _పెభాగమున నదియందునావలువలె చరించు 

చున్నవి. ౫ టర్ముదుండా: నీయుత్కృష్టమగు (నమఃశివాయ---పళు పత యే మొద 
లగు తోతి (పసీద్ధమయిన) నామధేయము (జపీంచువారిని) వశము చేసుకొనుచున్నదో 

ఆనావుముకొజకభి పేకముచేయగా మిగిలిన పా్య[తయందలి జలము (హుకమగు' 

గాక. అదియు యమున కిష్టమగుంగాక. ౬ ఓ_పజూపతీ! (నీకంత) నితరుండు 

పుట్రన నీవిశ్వములనుం డిరస్క-రించుటకు సమర్థుంధుకా లేడు (కావున) మేమేకోరిక 

లనిచ్చుచున్నారమో! అఆఫలముమాకగుంగాక. మేముధనములకు. (బఘవులమగు 
దుముగాక, 

చతుర్ల గానువాకము సమాస ము. 



విర [అ ౧. [క ౮. అం (థ వేదము లు అను ౧౫. పం 3]: 

అనువాకము ౧౫, 

| | | } a అత 9 ae ఇ ం గ్ ౨౨౬. ౧ ఇన్షస్య వ్యజో2సివార్తఘ్న స్త్వయా2 యంవృ(తం వథ్యాన్ని ౨9 (తావ: 

| | | [1 రుణయోస్వా (పతాస్తా/ః (పోపాయునబ్మ య ద్ద స్య యోగేన 3 విష్ణో క్రమో 
| | | | | : 2నీవిప్లోః| కా నమసీ విషోర్వి కా నమసీ ర నురుతాం ఆ్రసవేజేషమా ౫ప౦' వ న జ ణా లి —_ —_ _ న 

| | 1 eG మన౫ ౬ సమవామిన్ది/యెణపీర్వేణ ౭ పశూనాం మన్యురసీ తవేవమేమన్యు, 
| | | | | 

ర్ఫూయాన్న ౮ మోమా శే పృథవ్యెమా2హంమాతరం పృధిపీగం హిగ్0 

నేషంమౌా || 

| 

| wa ౧ ఈమం[తేము వాజివేయమునందు వ్యాఖ్యాతేమెనది. _9 మీదశ్లి ణాశ (మా! | 

రథములందుక్సూర్పు మన్నాను. 3 ఈమం[తములుమూండు వాజి వేయ పకరణక న 
నందు వ్యాఖ్యాతములై నవి. నరుత్సంజ్ఞక దేవతల యొక్క యనుజ్జ్ఞయుండశ్లా (3 
కోయించగలను. మనస్సుఇష్టలాభమునొందినది - లేక యదార్థమును జెప్పు. వా; న 
దీం|దియగతమగస సామర్ష్యముతో నేను క లుసుకొంటిని. ౭ (వరహా=పంది) చర్ల తో నిర్శితమగు పాదుకా! నీవుపకువ్రలయొక కోపరూపమగుచున్నావు. (శాననృ. 
నీ కేవిధముగం గోపముకలదో! ఆవిధముగనే నాకుంహాడ శత్రు వ్రలవిషయన్షుట్లు J 
కోపముకలుగుంగాక, ౮ ఈనా క్యార్ధము 'రెండవపంచాశత్తుతోం జేర్చి వివరింప బడును, 

- ల ey రం నం లీ 

'పంభాశతు 3, 
॥ దీ 0 

: 1 | | | | . “a ' 3౨౭, మవూంవూతా పృథిపహిగ్ ౦సీద్ర ౨ యదన్యాయుర స్వాయుశే శై భహ్య. జ మొ. = క న. గ బు J | _ ల 0 



ఈం వ ర, కృప్త యజుర్వేదము, అను ౧౫. పం ౨] 96౫ 

| 

—_ జ 

| | | | ర్షస్యూర్రం మేఛేపహియజపి నర్చో2సి వర్శొమయి ధేవ్యూ 3 గ్నయేగృవహా 

| | | | | | పతయేస్వాహా సోమా యవన స్పతయీ స్వా హెన్షిస్యబలాయస్వాపహ మరు 
| | | | | | తామోజసేస్వాహా 5 హగ్ ౦సణుచిపద్వసు రన రిక సో తా వేవవదత్రి _ _ _ — QR _ 

| 
థిరురోణసత్ీ నృషద్వరస దృతసదొ స్యమసదనాగోజాబుతజూ అ దిజాబుతం 

౧ తర్పీయగు ప్యథధివికొజకు నమస్కా.రము తల్టియగుభూబేవతను. నేను 
హీంసించను. 'తల్లియగు భూబెవతకూడ నన్ను హాంసింపకుండు గాక. ౨ (వెండితో 
నిర్మిం పంబడిన యోమణేీ ! నీవు) ఇంతపరిమాణము కలదానవగుచున్నాన్ర (ఇచ్చట 
పరిమాణము వాస, మునే నభినయించంబడు చున్న ది.) - (పరిమితమగుట వేత నే) 
నాయుస్ప్యరూపమగు చున్నావు. (కావున) నాకా యుస్సునిమ్ముు (రాగ తొ నిర్హింపం 
డిన 'యోమణే ! నీవ) బలమాపమగుచున్నాన్సు _ (కాన్చన) నాకు బలమునొసంగు 
ము. (శుబంగారువికారమగుముణీ |! సివ్ఫుధరింపంజేయుటకు యోగ్యకుగుచున్నా వు. 
ధరింపంబడినదానవగు చుండ గా) వర్వోహపమగుచువ్నాను (కావున) నాకువర్చస్పు 
నిమ్ము. _ (వర్చస్సు=కాంతివికేషము.) ౩ గృహమునకు. (బ్రభువస నన్నికొఆకు 
హుుతమగు:గాక. వవస్పతియగు సోమముకొఆఅకు. హుుశనమగుంగాక ఇం దునియొక్క 
ఎలముకొజకు హుతమగుం గాక, మరు దేవతయొక్క. 'యోజస్సుకొజకుం హుశేమగుం 
కం. (హుతము=హగే మము) పరిళుద్ధమగు దేవ మాగ[పదేశమునందు బోవునది, 
"న్వపెఖాగమున యజమానుని నివసింప( జేయునది, వృతూదులచే నానరింపంబ డని 
కుంతే రిక్ష.మునందుం గమనించునది, పహోతృస మానమయినది, 'వేదిరూందికింబోవు, 
చి. నతీథిస్వయాపమయినది, గృహములకుంబోనునది, మనుజులయందుపకారము 
ఇచేయుటకుంబోవునద్కి (శేష్టమగు(రాజాది) గృహాములకుంబోవ్చునది, సాకాశము 

44 



34౬ [అ౧ (ప. ఆ౦[(ధ వేదములు. అను ౧౬. పం ౧.) 

నందుగమనించునది, నుదకములందుపుట్టిన గుజ్రములతోంగూడుకొనినది, నచ్చ 

వాచ్వుమగు న జమునుండిపుట్రినది, యజ్ఞ ముకొణుకు: బుట్టినది, రాళ్ల తోసవమానము 

లగుకావషములనుండి న్రటనది, భూమినినలగ కొబ్లునట్రదియగు రథమురాజనూనుమును 
0 + 

యజ్ఞమును సంపాదించుంగాక్ 

పంచదవానువాక్ ము సమా ప్తము. 

ఇ 
సే 

అను వాక ము ౧౬. 

| | | /| 

32౮. ౧ మ్యితో౭ని వరుణో౭సి ౨ సమహంవ్నిశ్వెద్తోవె* ౩ తత్త స్యనాఖి 
| క్ న్ | న్ న్ | J | 

రసి- త్ష్ముత్తస్య యోనిరసి ఈ స్యోనామాసీద సుషదామాసీద మాళ్వా 

ర్ | ర్ ] | | 
హీగ్ం సన్నామాహిగ్ ౦౧న్ని స పసాదధృత్మ వ వతో వగుణః పస్వాస్వా 

| | . [ - 
సా మాజ్యాయసు [కతు(ర్చ ౬. హ్యీ3 నృషగంరాజ[న్సహ్మ?7సి సవితాz 

| | | | | 
సిసత్యసవో (బహ్మ్మా3న్వగ్ ౦ రాజ్ననృహ్మా2 నిన్లో(2సిస త్యాజూః | 

౧ (ఓ దీ ఇబాహువా |) నీవ్ర మి తుండవగుచున్నావు, (మి త్రునివలెభోజ 

నాదులందిప్టార్గమునుం బొందించుననిభావము.) (ఓవామహా స్తమా ! నీవ) వరుణ 
స్వహాపమగుచున్నావు. (ఈనె చాదులండనిష్ట నివారకమని భానము.) ౨ నేనుసర్వ 
'దేవతలతోం గలిసికొందును ౩ (1 (ఓ చర్గవ స్ర్రమా ! నీవు) రాజస్థానీయుండగు యజ. 
మానునికొఆకు బొడ్డువలె మధ్య స్థాన మగుచున్నాను. (ముఖ్యమని తా 1) అట్లియజి 
మానునకుం గారణమగుచున్నాను. రో (ఓ నాశరీరమా 1) సుఖకరమగు నీయాసన 
మునుంగూర్చి సమిపమునందున్న దానవగుము, సుఖముగాకూర్చూనుటకు యోగ్య. 

సజ 



[ఆ ౧. ప్ఫ ౮. కృసన్థయజు రేదము, అను ౧౬. పం ౨ ] 36౭ 

మగునాసనమునుం బొందుము. ఈ యాసనము నిన్ను హింసింపకుండుంగాక. (శరీర 
స్వామినగు) నన్నుంగూడ హింసింపకుండుంగాక, ౨% ఈయజమానుడు. న్వీకరింపం 
బడిన యిజ్ఞముక లవా(డు, కష్టనివారకు: డ్నునె (ఆసనమునందు. గూర్పుండెను.) అనే 

కములగు శత్రుగృవాములందు (వచ్చి) స్మామాజ్యమునుం జేయుటకు శోభనసంకల్పు 
ముకలవాండ(గుంగాక) ౬ ఈ వా క్యార్ధము రెండవ పంచాళతుతోం జేర్చి వివరింప 

బడును 

పంచాగతు 3 
men.) 

| | డె 
= ౨9౯ (బహ్మోా3న్వగ్ 0 రాజన్చ్రహ్మా2సి వితో2సీ సు వో బహ్మా3న్న్వగ్ ౦ 

| | | న ్శవళు2సి వరుణో?zసీ స -ద్రే స న అని చా సే రాజ ప్ప) హ్లా2ని వ zసి సత్యధ శే న/స్యవజ్ గు ర్హృన్నున్నేన 

| | 1 

మేరధ్య 5 దిశోzభ్యాయగం రాజాzభూతు ల శ్లో కాగ్ం3 సుమజ్జలా 

| | 
గ్ం3 సత్యరాజూ3న్ ౫ అపాంనస్తే? స్వాహోేర్షోన వే స్వాహా౭గ్న యే 

| | 
గృవాపతయె స్వాహాః 

౧ ఓరాజా! నీవే బహ్మవగుచున్నావు. , (చాహ్మూణుండవగుచున్నావు.. (ఏ 

కారణము చే నీవేయచాహ్మాణధర్శములనుం బాలించుచున్నవాండ వె మాకనుష్టా నము 

కొల) కనుజ్ఞనిచ్చు వాండవగుచుంటివో ! అమోహఫ వగు ననుజ్ఞకల వాండవు. (కావున 

(వాహ్మాణవర్గ్యాశమ ధర్మములు నీయధీనమగుట చే నీవ్యేబవ్మానని భావము) (ఆ 
విధముగ) నోరాజూ ! నీవ పరమైశ్వుర్యము కలవాండవగుచున్నావు. అమోఘమగు 

వీర్యముకల వాడవు. (ఆవిథముగ నే, ఓీరాజా | (శీష్టపరిపాలనము కై) మి తుండనుః 

'దేవునివేరుకలవాండవగుచున్నావు బాగుగ సేవించుటకు యూగ్యుండవగుచున్నావు' 

(ఆవిధముగనే) ఓరాజూ ! అనిషప్టమును (=కీన్టము.) బోగొట్టువాడవగు చున్నావు. 



దయయా తూడు 

ఏరా [అ ౧. ప ౮. అంధ్ర వేదములు అను ౧౭ పం౧ | 

వాస్త 9యమగు ఢర్జముకల వాండవు. (లోకమునం దెవిధముగ పురోహితాదులు, 
ఎంగ 

శ|తురాష్ట్ర/ము ములజయించి సింహాస నాధిష్టుం త్ర నరాజును - అనేకములె న మామ 

చేతను స్తుకుల చేతను, సోము చేయుదురో ! ఆవిధముగ నే యిచ్చటంగూడ .శే 

పచారము వేయయుడుచున్నది. అని యొబుంగవలయును ఈఆనీర్వాదరూప పసేవనే। 

(చాహ్మణులయందలి శాపానుగహహాపసాముగ్ల సము రాజునందు (పతిఫ్టాపి పితముయి! 

యుండునని తాత్పర్యము. ౨ రీ “స్వ అను నాయుధవిశేషమా ! (వజముః 

యొక్క తృతీ యమాంశమగుట శే) నీవిం|దునియుక ,- న|జమనగు చున్నాను (౨'కారణము, 

చెన్ వ్రు) వి” “ధులశు నింప చేయుదానవో ! ఆకశారణము చే నాకార్యమును సాధిం 

పుము. ౩ ఈయజమానుండు ఊ ర్వ్రదికుతోం  గలిసినఐదుడికు'-లకు రాజాయెను 

క ముచిస్ఫితీ గలిగినట్ట యాకోశాధ్యమూా ! ((పజలమెండి కప్పమును (పన్ను) 

(గ్రహించుట యను) మంగళము గలిగనట్టి రకాఛాగదుఘు డా! సత్యమయిన యు 

తఃపురరతుణ మునకు న్వామినగు నోసత్యరాజూ ! (మిమ్ము: బిలుచుచున్నాను.) (భా. 

గదునుః[ పజలనుండి పన్నును |గహించువా(డు.) ౫ ఉదకములకు వినాశమునుగ 

జేయని యగ్నకొజకు వుతమగుంగాక్క, వనముకు వినాశము చేయని యగ్నికొజప 

(హుతమగుఃగాక. గృహపతియగు నగ్నికొఆకు హుతమగుంగాక.. (ఆహోమమొన్న 
బకులాక.) 

హోడశానువాకము సమాసము. 

అనువాకము -౭. 

| 

320. అశ్నేయమస్టాకపాలం నిర్వపరిహిరణ్యం ద్య ణాసారస్వతం చరుంవత్తుతరీదశ్షీ | ' 

ణా సావిత్రం ద్వా వళ కపాలముపధ్వసోదశ్నీ ణా పౌవమం చరుగ్ం శా 
_ లాలి mL a 

| rl . 
మోదీ ణా వా స్పత్యం చరుగ్ం నితిషృపోదత్నీ వెస మేకాదశక పాలమృ 1 



నే 

[అ ౧వ ౮. కృష్ణ య జు క్వేదము అను ౧౮ పం ౧ ] 956౯ 

| | | | వషభోదశని ణా వారుణం దశకపాలం మ హానిరప్రోదశక్షి ణా సావ్యుంచరుం 

| 
బ|భుర్షత్న ణా త్వాష్ట )మష్టాక పాలగ్ శుంలోగక్నీ ణా వెప్తవం (తిక వాలం 

| | 

వావునోదశ్షీ ద్రా॥ 

౧ ఈవాక్యార్గము (పరా అను౯్నన వివరింపంబడినది. (శుంఠః= తెల్టనిశరీరము 
కలది. వత్సతరీ= పాలు తాగటనుమూనినదూడ. వామనః = పొట్టిద్ది.) 

న వదనవానువాక్ము సమాప్తము, 

9౨౧. సద్యోదీక్షయని, సద్యః సోమం క్రీణని, 3 పుణ్ణరిస్రజాం (ప్రయచ్చతి 3 

" దశభిర్వక్సత రై. సోమం [క్రీణాతి ఈ దశవేయెభవతి ౫ శతం (బావ్మ 

గాః వని ౬ సప దశేగ్ం సో తంభవతి ౭ (పాశాశావధ్వర్య వేదదాలి 

౮ స్రజముడ్లా (కే గా రుక్కగం హో కే? ౧౦ శం (పస్తోతృ(పతిహర్భ్భృ 

భ్యాం ౧౧ ద్వాదశ పస్టాహీర్చరవ్నాతే ౧౨ వశాంమై[ కౌవరుణాయే ౧౩ 

రభం ్రావ్మాణాచ్ళగ్ ౦ సినే క వాసనీనేస్టాపోతృభ్యాగ్ ౦0 ౧స్టూరి 
| | | | | యవాచితమచ్చావాకాయా ౧౬ నడ్వావామన్నీ భే ౧౭ భార్లవోహోతా 



3౫౦ [అ ౧. [ప౮. ఆం(ధ వేదములు. అను ౫౮. పం ౧.] 

భవతి (క్రాయస్మయం (బ్రహ్మ వామంభవతి వారవెన్ని యమగ్నిహ్టోమసామ 

| ] 
- ~~ రొ యే. ఇ గ్ ంసార స్వత రవాగ్భృష్టోతి! 

౧ తిత్కాలమునందు దీతనారంభించవలయును. ఆ దీశైదినమునంచేసోవు 

మును గొనవలయును, ౨ (దాషదశ)పుండ డరికములుకల మాలిక నివవలయును. (పుం 

డరీఠ్రము = పవ్శము 3 పాలుకుడుచుటమానిన పదిదూడల చే సోమమునుం గొన 

వలయును. ఈ పది _నెకృతేచమసపా[తలందు పానము చేయవగిన సోమరసముకల 
(కతువు “దళ వేయ” మగుచున్నది, లేక- ఒక్కాక్కం పాతయందు పదిమంది బాహ్మ 

ణులవేం బానము చేయదగిన సోమరసముకల [కతువు “దశ్వపేయ్” మగుచున్నది, 

౫ నూర్తరు _బాహ్మణులు సోమరసమువుం. బౌనము చేయు మన్నారు. (అనగా కొ 
క్క. పా[కేయందు సోమరసమును. బానము చేయగా, పదిపాతబందుక లనీ నూర్తురు 
పానముచేయుచున్నారని భావము వ్య క్రమగుచున్నది.) ౬. “ఈ క్రతువ్రునందేయేసో . 
[తముకలవో, అదియంశేయు) స పదశసోమ మగుచున్నది. ౭ అధ్యర్యునికొజకు : 
సువర్ణ దర్పణముల (బంగారపు అవ్రములు) నివ్షవలయును. ౮ బం గారుమాలనుద్దా : 

తకాఆకిన్వవలయును, ౯ బంగారుమాలను హోతకొఆఅకివువలయును. ౧౦ ప్రో | 

_పతిహరలకు గ్నరముల నివ్వవలయును, (గస్తోత-[పతలిహ ర్ర ర్త పీరికువ్రురు బుక్రో ' 

గ్విశేషులు.) (౧౫ పం. డెండు లేత చూడావ్రులను (బహ్మ(బుత్విక్కు) కొజకివ్వ | 

వలయును. ౧౫౨ మె తావరుణునికొజకు వంధ్య్యయగు (=గొడ్డుది) గోవునివ్వవల | న 

' యును, ౧3 ఆబో తెద్దును “ బాహ్మణాచ్చంసి *” యను బుతి క్కు 'కొజకివ్వవల | 

యును. ర నేష్ట- ఫోత- లను బుత్విక్కులకాఆకు వస్త్రముల నివ్వవలయను. 

౧౫ స్థూలమగు యనలతోనిండియున్న బండిని “అచ్భావాకుండ” ను బులికు,- 

కొఅకీవ్వవలయును. ౧౬ ఎద్దును “అగ్నీ ధు”ని' కొఅకివ్వవలయున్ను . ౧౭ ఇట! 
“భృగు”న్యోతో శ్పన్నుడే సశాేశ కావలయును. _శాయ న్నీయమను (బహ శ్రసామమే 
శావలయును. “ వానవ_్రీయమౌను నగ్నిప్టోమసామకావలయును. సే సరిస్వతీసదీగత 



[అ ౧. (ఏ౮ కృషప్ణయజు ర్వేదము. అను ౧౯ పం ౧.] ౨౫౧ 

ములగు నుదకముం నే (గహించవలయును, (హాూతృసామాన్యాదికము విధివిహి 

తమగుచుండగా శ్రద్ద శేషములిచ్చట  విధింపబడుచున్నవి.) 

అప్లాదశానువాకము సమా స్తము, 

న గ * 

అను వాకము ౧”. 

| | | | | | 
33. అశగ్నయమష్యాక పాలం నిర్వపతిహిరణ్యం దవ్నీణెన్స/ మే క-దళక పాలమృపు 

౨ 

' | | | 
భోదవ్నీ ణావై శదేవం చుం విశజీపష్టైహీదవ్సీ ణా మె తావరుణే మామి 

| | | | 
ఆట గ్ RIN మాంవశాదమీణా చార స్పత్యం చరు ంశితివృష్టోదవీ ణా22 ౨ దిత్యాం 

| | | 

మలాం గర్భిణ మాలభ తే మారుతీం పృళ్శ్నిం పష్టైహీమ 3 శ్వ్భ్యాం 
యె _ 

| | | | | 

పూహ్లోపురోడాళం ద్వాదళక పాలం నిర్వపతిసరస్వ కే సత్యవా చేచరుగ్ ౦ 

డాశం దాపదశక పాలం తిసృధ న్వగ్గాం సువ కళే 9 "4 ల ఆ గ్ — [| (ఈ 1 

౧ అగ్నిదేవతాకమగు నెనిమిదిక పాలములయందు సంస్కృతేముగు పురోడాళ 

మును నిర్వాసమ. చేయవలయును. హిరణ్యము దశ్నిణ. ఇంద్రదేనతాకమగు. పదు 
నొకండు కపాలములయందు సంసకాతీమగు పురోడాశమునిర్వాపము చేయనలయున. 

ఎద్దు దక్షీ ఇ. విశ్టదేవతాకమగు చకువును నిర్వాపము చేయవలయును. " పచ్చని 

వర్ణ ముకల లేతమాడియా వు దశ్షీ క మి తౌవరుణ "దేవతాకమగు సామిక్షన్ను 



3౫౨ [అ౧. (ప ౮. ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౨౦, పం.౧] 

నిర్వాపము చేయవలయును. వంధ్యయగుగోవు దశ్నీ ఇ. బృవాస్పతి చేవతాకమగు 
చరువును నిర్వాపము చేయవలయును. వెండిదశ్లీణ. ౨ అదితి దేవ తాకమయినట్టియు, 

గంఠమునందు సృనములుకల గర్భిణియగు మేక నాలంభవముచేయవలయును. మరఠు 

దైన తాకమయినట్లియు, తెల్లనివర్హముకల లేతచూడియానవు నాలంభ నము వేయవల 

యును. (అలంభనము=మం|తోచ్చారణ ఫూర్వకముగ చంపుట. 3 అక నీదేవతల 

కొజఆకుం బూవడేవతల కొరకును? బం డెండు కవాలములయందు సంస్కృత 

మగు పురోడాళమును నిర్వాపము చేయవలయును. సత్యమునుః జెప్పునటి, “సరస్వ 
తీ” అను వేరుకల దే-తకొరకుం జరువును నిర్వాపము చేయవలయును, అ 
మోఘమగు ననుజ్జకల సవితృ దెవతకారకుం బంజెండు కపాలములయందు సంస్కృ ' 
తమగు మూడుపహెణములతో. గూడుకొనిన ధనస్సును నిర్యాపము చేయవలయును. 
శుష్కు-దృతి దవ్నీణ. (శుష్క-దృతి = మూడుబాణములతోం గూడిన ధనస్సుగల: 

సంచికింబెరు) : 

వకోనవించానువాకము సమాప్తము. 

> 
శ్ థి 

అనువాక ము ౨౦. 

శ | | | | | 33:. ఆగ్నేయమస్టాక పాలం నిర్వపలిసౌమ్యం చరుగొం సావిత్రం దారిదశోకపా 

5 | | | అం బార స్పత్యం చరుం త్వాష్ట్ర /మస్టాక పాలం వె శ్వానరం ద్య్వాదళక వా 

| | | లం దశ్నీశోరధ వాహనవావోేదకశ్రీ ణా సారస్వతం చరుం నిర్వపతిపొప్తం లా 
అనాలా 

మాలు అజ 9 



| (అం. [ప ౮ కృష్ణయజుశేదము అను ౨౧. పం ౧.) 3౫౩ 

¥ గా అగ్ని చేవతాకమగు ననిమిఏ కపాలములందు సంస్కృతేమగు పురోడాళ 
శమును నిర్యాపము చేయవలయును. సోమబేవతాకముగు చరునవ్రుసు నిర్యాపము చేయ 
న | లయను. సవితృ దేవ తాకమగు బం డెండు కపాలములందు సంసా మగు ప్రో 

శ డాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. బృహస్పతి చేనకాకమగు చరువును నిరా 
కా చేయవలయును త్వష్ట చెవతాకమగు నెనివిది కపాలములందు సంస్కృత ముగ 
స్రరోడాశమును నిరాకపము చేయవలయును. నె శ్యనర చేనతాకనుగు బం|డెండు 
1పాలములందు సంస్కృతమగు ఫురోడాశమును నిరాాపము చేయవలయును. ఈయా 
టాయందు రథమునకు వాహానమయినయె'పు దక్షిణ. సరపషతీ చేనతాకమగు చరు 

ను నిరాగపము చేయవలయును. పూష చేవతాకనుగు చరువును నిరార్షిపషము 
యవలయును. మితబెవతాకవముగు చరునును నిరాగపము చేయనలయును': 

గక ేవతాకమగు చరునును నిగాగపము వేయవలయును. శే తపతి దేవణాక 
, గుచరునును నిర్వాపము చేయవలయును. ఆదిత్వ చేనతాకమగస చరువును విరా 
వము మోేయవలయును. పూరమువ'త నీయుత్త రవట్కమునందుం గూడ రథవావా 
మైనయొద్దు దశ్నీణ, 

ఈ ఖ్. ముల్ 

సోదా 

ann Abide ల్ MIN 

అను పాక ము ౨9౧. 

MIT. AL | | | | 
రోం 'గ్రద్వ్ం త్యాస్యాదునాతీ[ వాం తీ వేణామృ తామక్ఫు లేన సృజామీసగ్ 0 సోమేన 

శ జ 

| 1 
| | సోమో౭స్యశ్వీభ్యాం పచ్చససర సరె పచ్య స్వే వా/యను తామేపచస్వ 

| | | _౨ పునాతు పే పరిసుతగ్ ౦ సోమగ్ం సూర్యస్యదుహి తా వాకేణశశఏ 

B.A LAMM lA 8 (LAN YUNA 

| 
తాతనా వాయుః పూత పవి(క్రేణపత్యేజ సోమో అతి దుతః ఇన; నో 



5-౮ [అ౧|ప౮. ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౨౨పంలళో)] 

| | | | 3 

యుజ్యఃసఖా 3 కువిదబ్దయవమన్హాయవం చిద్ధ్భథాదాన్న్య్యనుపూర్వం వియూ 

| | A 
య ఇ హేపాషాం కృణుతభోజనాని! 

౧ (ఓసురా ! ) రుచికరమైననిన్ను రుచికరమగు  సోమస్వరూప మయిన 
లేతగడ్డితో బాగుగాం గలుపుచున్నాను. తీక్షగంధముకల నిన్నుం దీశ్స గంధముకల 

లేతగడ్డితో  చాగుగంగలుపుచున్నాను. అమృ తమువలన (దృపి, ని కలిగించుచున్న) 

నిన్ను “అమృతమువంటి లేతగడ్డితో చాగుగంగలుపుచున్నాను. ( ఇటువంటి సోమా, 

త్మకమగు లేతగడ్డితా నలియుటచే సీన్స ) సోమమగుచున్నావు. (ఇచట సోమ. 

శబ్దము (వీహి; యచాద్యంకురమగు లేత్రగడ్డి శే చెల్లుచున్నది. ) ( కావున ) నశ్వనీ 

జేవతలకాఆకు పచనమిగుము. ( ఉడుకుము ) సరస్వతీచేవతకొఅకు. బచనమిగు. 
ము. బాగుగ రతరుండగు నిం దునికొఅకు వండంబడుము, ౨ (ఓ యిర్యద్రుః 

డా!) నీకొఆకు నూర్యునియొక్క- దుహితృస్థానీయమగు (కూతురు) కాంతి డ్రి. 

చుచున్న సోమముగాంబేయంబడిన సుర్మాదవ్భమును (కల్లు) శా శ్వతమైనడియు,' 

విసి ర్రమయినదియునగు పవ్మిత్రము చే కోథనచేయుంగాక. పవి తేముచే శుద్ధముగాం | 

'జేయంబడినదియు, నిం్యదునకు 'యోగ్యమి_త్రమగు సోమము వాయునవ్రవ ల (కీఖ్రు. 

గామియె) నథోవరి_ మై |ప్రవించినదాయిను. ౩ ( లోకమునం దేవిధముగ) యమా! 

ది ధాన్యములుక ల సేద్భగాం[డు అనేకములయిన యవలు, గోధుమలు మొదలగు. : 

థాన్యములను పరీకాపూర్ణకముగ (ఇది పండినది-ఇది పండలేదు అని ) చేటుచేసి. 

కోయుచున్నారో ( అవిధముగ ) ఓ (పియులయిన యిం[దాదులారా! ఏ వయాగ | 

కర్శలు యాగనునలబాకము  చెడంగొట్టరో (మిక్కిలి శ్రద్ధకలవ్యారె యాగము. 
చేయుచున్నారో ) ఈయాగకర ర లయొక్క. హవీభాపమయిన భోజనములను జేయు... 

డు. ( ఈయజమానుండు నాసి కుడు, ఈతడు (శద్ధక లవాండు అసి సేద్యగాండ. | 

వలె పరీత్సంటేసి (శ్రద్ధ చాళువయిన యజమానునియుక్క. హవిస్సును భుజింపుడు... i 

అనిభావము ) ! . 



(అ ౧. వూ క పవయజు ర్వేదము. అను 9౨. పం ౨] ౩౫౫ 

పంచాగతు ౨. 
pan.) 

| 
| £3౫. యేబర్డి పోనమోనృ క్కి ౦ నజగ్నుః ౧ ఆక్వినంధూ[మమాలభ తే సారస్వ 

| 
తం మెవమైన్స (మృమభమై _ం ద్ద మే కాదళక వాలం నిర్వపతిసావ్మితం 

| | 
ద్యాదశకి పాలం వారుణం దశకపాలగ్ం సోమ[పతీకాః వితరస్తృప్తుత _ _ 7 (a) 

| | 

౩వడ బాదృశ్నీ ణా౪ 

౧ అశ్వినీచేవతాకమగు  ఢూ(మమును (=అదొకజంతువు) ఆలంభనము 
చేయవలయును. సరస్వతీజేవ తాకమగు మేక నాలంభనము చేయవలయును. ఇం[ద 
'చేవతాకమగు నెద్దునాలంభనము చేయవలయును. ౨ ఇం[దదేవతాకమగు బదునొ 
కండు కపాలములందు సంస్కృతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును, 
సవితృ దేవతాకమగు బం(జెండు కపాలములందు నంస్కృతమగు పురోడాశమును 
నిర్వాపము చేయవలయును. వరుణ బేవతాకముగు పది కపాలములందు సంస్కృత 
మగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును సోమ్మపముఖులగు కితరులు 
కృ విని బొందుదురుగాక. 3 ఆడగ్ను రము దశ్నీణ. 

ఏకవింశానువాకము సమా పము, 

ఆక 

అనువాకము ౨3౦౭ 

| | | J | 33౬. అగ్నావిస్తాయహితద్య్యాం మహిత్వం వీతం ఘృత స్యగుహ్యానినామ। దమేదమే 

| | ' | | _ సప్తరక్నాదధానా (ప్రతివాం జెహవ్వోఘృతమాచరణ్యేత్ ౨ అగ్నా 



౨౬ [అ ౧ |వ ౮ ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౨౦, పం౨) 

| 
విషూమహీధా ఎ[వీయం వాం పధోఘృత స్య గుహ్యాజుపషూణా దమేదమే 

సుషుతీర్వావృఛానా ప్రతీవాం జిహ్యన్ళు తముచ్చరక్యోత్ 3 (పణోచేనీ 

| | | | | | 
సరస్వతీ వా జేభి ర్వాజినీవకీ ధీనామవిత్యనతు ర ఆనోదివోబృవాతః॥ . 

౧ ఓ యగ్నావిష్షు దేవతలారా |! మాయొక్క (చెస్పంబడంబోన్సు) మహ్ మలి 

గియుండుట పూజనీయ మెనది. ఆజ్యముయొక్క-ఏ వేస పుస (ఆద్యం- పృహదాజ్యం- సర్పి! 

'త్వాదులు నుం|త్రములందు) గోప్యములో | (రవ్న్ంపందగినవో) (సమస్త స్తయజమాను 
లమయొక్క_ (వతిగృుహమునండదా ప్ర నుపనుడు (మరియు) ఏడురత్న సమానములగు 

జాగ్గలావి శేషము°ను  ధరించురున్నట మీయొక్క నాలుకప త్యేకముగనేతినిబొండి 
భశ్నీంచుగాక, 2 యగ్నానిష్షుదేనతేలారా ! మీయొక్క పియమగు యజ్ఞైశా 
లామాపస్థానము పూజసీయము. సను సయజమానగ్భవాములందు “ఆయుక్దాఅగ్నీ! 

ర్రిక్యాదిసో! తములను వృష్టి చేయుచున్నమిరు నేతియొక్క_యోగ్యమగు నభిఘారశ క్రీ క్ష్ 
గలవారయి. పురోడాశమును భీ ంచు(డు. మీామయొక్క- నాలుక ప్రశ్యేకముగ. నేత 
భశ్షించుంగాక 2 అన్నముని ద్చు కాగ క్రియ కలిగినట్టియు, యజ్ఞ విషయములగ్గ 
బుదులను బాలించునటైి సర స్వతిబేవి యన్నముల చే ముమ్బులనునొప్ప ఛా రక్షించు @ి 

గాక. ర ఈ వాశ్యార్థము శెండవ పంచాశతుతో “౬ జేర్చి వివరింపబడును, 

| | | | స్ట కత పర్వ కా దాపరస్యతీ ' యజ తొగన్ను యజ్ఞ మ్ పహావం దేవీజుజుపూ ణా ఘృ తాళ 

| oe { శగ్నాం నోవాచమాకతీ శృణోతు ౨ బృవాస్ప శే జుపస్వనోస్తూవ్యాన 
దె | | 

| 12 విశ్వ దేవ్య రాస్వరత్నానిదాళశుపే.. ౩ వవాషిశ్రే విశ్వేవాయవృషే 



[అంప ౮ కృష్ణ యజు శ్వేదము అను౨౨ పం ౨) 9౫౭ 

1. I | | | l యశ్ఞైర్వి ధమనమ సాహావిర్భిః బృహస్ప తే స్ముపజావీరవనోవయగ్ 0 సామ 
డా ౦ 

| | oy | పతయోరయీణామ్ ఈ బృహస్పతి అతియదర్యో అరా ద్యుమద్వి [ఆ _ వా దలై 
{ | | 

భాతి (్రతుమజ్ఞ నేము యద్దిదయచ్చవసా | 9|| 

౧ మాయాహ్వానమునుసేవించుచున్నట్టియు, నాజ్యమును (నేతిని) పొందుచు 
వ్నట్టి యాగము చేయందగిన సరస్వతీ బేవి వూయొక్క యజ్ఞమునుంహార్చి స్వరము 
యండి వచ్చు*గాక. ఈ వచ్చుచున్న సరస్వతీ బేవి సుఖమునుంబభాందించు మాయొక్క. 

స్తుతికూపమగువాక్కునను కోరుచువినుఃగాక, ౨ సమ స్తదేవతలకు హితుండవగు నో 
బృవాస్పతీ ! మాయొక్క హూువ్వము లను భశ్షీంపుము. హవిస్పునిచ్చు యజమానుని 
కాఆకు రత్నములనిము శ 3౩ మజియు, నో బృహాస్పతీ ! తం|డినలె రత్షకుండృవెనట్ట 

యు, సర్వదేనతలకు గురు వెనట్టియు, నభిమతిఫలము: నిచ్చునట్లి నీకొజుకు బహువిధ 
యాూాగములచేతన్సు  ఛాోకి క్రిపూర్వక నమస్కా-రము ల చేతను నాద్య, పురోడాశాది 
హావిస్సుల చేతను. బరిచర్యం జేయుదుము. (సీయను గహమువలన) మేము మంచి 
సంతానముతోం గూడుకొనిన వారమునుు ళూరులగు భటులతోం గూడుకొనిన 

_ ఇారమున్సు ధనములకధిపతులమును, కాగలము; ర ఓబ్బవాస్పతీ! రాజు వ రత్నా 

దిధనము నితరులకంయె నధికముగా స్వయముగ ననుభవించుటకుం దగుచున్నాండో! 
చీ ధనము మంతిమొదలగు జనులందు భూవణములుకలదిగా |పకాశించుచున్నదో! 
ఏ ధనము యజమానరూపజనులందు యాగసాధనమయి (పకాశించుచున్నదో! ఏ థ 

నము (సైన్యరూప) బలము చే. (బకాశించుచున్నదో। పరమాత్శనుండి దేవగురువుగాం 

బుట్టిన యో బృహస్పతీ ! అటువంటి మణి, ముక్తాదిరూపధనమును మాయందు 
స్థ వించుము. 

చందాన త్తు 3, 

| 
ఏ, బుతే(పజాతక దస్ఫాసు (ద్రవిణం భెహిచిితమ్ ౧ అనోమి[ తొవరుణా 

విను. చాన బ్లు కు చను — 

శో 
ళీ 



5౫౮ [అ౧ (ప ౮, ఆం (ధ వేదములు అను ౨. పం3): 

| | bb మువోర్తలాగకూకలమ్ మధ్వారజాగ్ ంసి సుకతూ ౨ (పవావావాని . 

సృతం జీవసే సేనఅనో గవ్యూతిముక్షశం మ్ఫు కేన ఆనోజే శ్ర్వయతం ' 

యువానా శ్రుతం మేమి త్రావరుణావా వేమా తి అగ్నీం వ పూర్వ్యం / 

రాబేవమిదేవసూనామ్ సపర్యన, 8 పురు[వియం మిత్రం సశ్షే తసాధసక్ 

ర మత్లూూదేవః వతోరథః। 
: 

౧ ఓ మి తౌవరుణులారా ! వూయానృలమందలను చేతులతో నంతటను 
దడుపుడు. శోభన కతువృలతోం గూడుకొనిన మి తావరుణులా రా! మాశ్షేత్రపాం,. 
సువ్రలను (=రేణువ్రు) జలము చే దడుపుడు. ౨ ఓమి[తావరుణులాళా! మాయొక్క. 
.జీవనముకొజకు ధనపూర్ష మైన బాహువులు కలిగిరండు. (వచ్చియు) మారుక్క 

i 
శే 
= 
స 

సై 

గోసముదాయము నేతిలో, దడుపుడు, పరస్పరముకలసికొనిన మిరు (వావ్మాణాది, 
యజమాన సభయందు మమ్ము (బఖ్యాతీనిం బొందించుడు. నాయొక్క యాహ్వోన a మువినుండు, ౩ వసునులగు మిలో మొదటివాండగునట్టియు, తండి, యన్న. మొద. లగు మి తులవలె మాపొలమురు సాధించునట్టియన్ని ని, యాగసమా స్తీ పర్య న్తముం | డునట్ట నేను వై దికవాక్కు_వే స్తో త్రముచేయుచున్నాను. ౪ ఈ చాక్యార్థము. నావ పంచాశత్తుతోం చేర వివరింపంబడును, 

న 

ఎ 
నే 

| 
శ 

| 
"a 

సంచాళత్తు రో 

33౯, గూరోవాపృత్సు కాసే చిత్ దేవానాం యరన్మనో యడమాన న ఇయకక్యే 

ఫీదయబ్వనోభువల్ ౨ నయదమానరివ్భని మేన్వాననచేవయో 5 అనక నద. 



[అ ౧వ, కృష్ణ య జు ర్వేదము, అను ౨౨, పం ర] 9౫౯ 

| 
త్రనుపీర్య ముతత్య దాశ్వక్వియమొ ర నక్ష్టం కర్మణా నశొన్న|పరోాపన్న 

చధేనవః పృణన ౦ చపపురించ! 

౧ ( అత్యంతము పట్టుదల తో పారంభింపబడిన ) కొన్నియుద్దములయదు 

శొరారుఃడగు భటుండువలె మక్ష్యుమాణ ( ఇకముందు యాగము చేయబడు ) దేవ 

తతోయాడుకొనిన యజమానునియొక్క- రథము శీ ఘముగా వెళ్లుచున్నది. (అనగా 
భుండు యుద్ధమునకు బట్టుదలతో బోవునట్లు యాగకర మనస్సు దేవతల 

యొద్దకుంబోవుచున్నదని తా॥ ) వ యజమానుండు దేవతలయొక్క.. మనస్సును 

బూజించుటకు. గోరుచున్నాండో ( చేనతీల మనః|పసాదమునుం గోరుచున్నాడో ) 

ఆయజమాను(డి యాగరహితులగు వురుషులనుం దిరస్క-రించుచున్నా (డు. 

౨ క్రీ యజమానుడా'! ( నీవ్రయాగమునుంజేని ) నశించుట లేదు. ఓ సోమయాబీ! ' 

నీవ్లు నశించుట లెదు. పాకయజ్ఞాదులచే గెవతేలనుంగోరునట్సి యోపాకయాజీ | 

నీవ్రు నశించుటలేదు. ( వెనుక మంత్రమునందలి యుతే కృరార్థమిచ్చట యోజన చేసి 

కొనవలయును.) , ౨ ఈ యజమానునియందు శో భనమగు సామర్థ్యముకలుగంగలదు. 

వది శ్రీ నుగాములగు గుర్రముల సంబంధ మగు కోభనవీర్యమో, అదియు. కలుగు 

గాక. ర ఆయజమానుని ( రాతసాదికము ) నాళనము చేయకుండుంగాక. (య 

విరోధియగు ;యజమానునితో' రవంతేయుం జెందకుండుంగాక, ( యజమానుడు 

కూడ పాపముతో ) కలిసినానకుండులాక , ౫ నదిసమానములయినట్రియు, సుఖ 

మునుం గలుగజేయునట్లియావులు యాగముం చేసిన వానిని, యాగముం జేయంబోను 

వానినిజేరి పాలను సవించుచున్నవి. ( ఇచ్చుచున్నపి ) ( ఈకర్శయందుజుహూవును) 
అధ 9 
పూ ంరించునల్ల యు ( హావిస్సుకల కర్ళలందు ) పూరింపంబోన్పనట్టి యజమానుని 

వినాటకుంగోరుచున్నవివలె నాజ్యముయొక్క- ధారలంతేటను_ సమీపమునకు బోను 
rd 

చున్నవి. 



3౬౦ [అ౧. ప ౮. ఆ౦(ధ వేదములు. ఆను ౨౨ పం ౫] 

పంఛాళత్తు ౫. 

ఏరం. శ్రవస్యవోఘృుతస స్యధారా ఉపయని ని విశ్వతః ౧ సోమార్ముడావివృహతం 

విషపూచీమమావాయానో గయమావి వేళ ఆశేచాభేభాం నరృతిం పరో 

| | 
హై కృతం చిదేనః (పముముకమస్మిత్ ౨ సోమారుదాయువమేతొ 

| | | | 
న్యన్శి వి శ్వాతనమూషుభేవజానిధ త్తం అవస్యతం ముఖ్బతం యన్నోల స్తీ 

క్ట 1. క | | 
తనూముబద్ధం కృతమేనో అస్మత్. 3౩ సోమాపూపణా జవనారయాణాం 

జననాదివో జననాంప పృథివ్యా జాతౌవిశ్వస భువనస్వ గోపాదే వాఅక్కణ్యు 

న్నమృత స్య నాభీమ్ ఇమాదే వొడాయమానౌజువ నే మాతమా్ం నసిగూహా 

ఆామజుప్టా  అభ్యామిన్హః పకృమామాస్వ నః సోమాపూపభ్యాం జనద్యుని 

యాసు॥ 

౧ వరోగరూపమగు నిర్ొబుతివిగాయొుక్క. గృహమును (పవేశించనో ! ఓ 
సోమరు[ దులారా ! ఆనిర్ఖబుతిని వంకరనడక ౫ లవానినిగాను, (నానాదికు,-లం'దే 
విధముగ పరుగిడునో, ఆ విధముగ) విశేషముగం బోనొట్టుడు. పరాబ్ముఖుండగునా 
నిర్ బుతిని దూరము నందుమిశ్రు చాధించుడు. ఆ నిర్ బులిచే మావిమయ మై చేయ 
బడిన రోగయూాపపాపమునుంగూడ మానుండ్లి బోగొట్టుడు. (నిబుర్ తి = దువ్మర్శ) 
౨ ఫీ సోమరుదు/లారా మోొరిద్దరు మాయొక్క. శకీరములందు సము _స్తములగు' 
నెవథముల స్థాపించుడు. ఆయాపధములచే ననిష్టమును నశీంపంజేయుండు. “నిర్. 
బుతిచచే చేయంుడినట్టియ, మాయొక్క. కరీరములంను బద్ధమైన యేపాపమంకలదో! 



ల్ 
[అం (పరా కృవ్షయజు ర్వేదము. ఆను ౨౨ పం స.) 3౩౬ 

' దానిని మానుండి బోనొటుండు. 3౩ ల సోమపూప. బే "తలారా ! ధ నములనుయిట్టి- 
చునట్రియు, స్పర్షిమును(బుట్రిం చున ట్లియు, భూమిని. బుస్ట్రంచునట్రియు శ సర్వ పపంచ 
| ము.ను బుట్టించునట్టియు, సర్వ(పపంచమునకు రత్షుకులగునట్రిమిరు దవత ఒలెకర్ణ్ళఫ 
.లములను ఇన్వక నిలివీరి. ర (సర్వదేవతలు) పుట్టుచున్న నీ సోమపూవ డేవతలను 
సేవించుచున్నారు. ఈ సోమపూవబేవతలు అనిష్టములె న బుస్టిమా న్య్యములను నళిం 
సం జేతురుగాత ఇన్లుఃడి సోమపూవ'దేవతలవలన తేరుణవ మస్సుగల యావ్రలందు 
పాలనుంబుట్రించు నున్నాండు. (గోవులు బలముగలభామియందు సోముని చేవృగ్దినొం 
దీంపంబడిన నోపధులనుందిని యధిక మెన వెన్న తోం గూడికొనిన పాలను ధరించుచున్న 
నని తా) సోముండు=చం దుండు పూపుదేవ్రుండు _ నూర్యుండు.) 

ఇట్లు కృషయజుర్వేదీయ ణా తిరీయ సంహితయందుం (బథమాషకము ముగినీనది. ౧౧ ఈర యా జాని 
లు 

(శ్రీ ఈ 



౨౬ ౨ [అ ౨. [_ప౧, ఆ౦[ధ వేదములు. అను ౧. పం ౧.] 

ద తీ యాఫ్షకము 
6 

అను వాక ము ౧. 

| | | | | వ. 

తెళం. వాయవ్యగ్ ౦ శ్వేతమాలభేతభూతికామో వాయు తే వీపాచేవతా 

| | | 

వాయు మేవస్వేనభాగ ధేయేనోపధావతి సవ్నవెనం భూతిం గమయతిభవ క్యే 

| | | on 
వా ౨ తిశ్నీపాదేవలే త్యాహుః సెనమోశ ప్టరా(ప్రదహ ఇత్యేతమే వస 

| | i | : 
నం వాయ వెనియుత్వత ఆలశేతనియుద్వాల స్యధ్భతి _గృతవవభూతి ముె: 

ఇన్) ( 

త్య పదాహాయభన కేవ! 

౧ వశ్వర్యముంగోరు పురుమండు వాయువు "దేవత గాాగల తెల్లని వర్హముగల 

పళువును (బర్రిస ర్రిస్సు (దర్భ) మోదుగకొమ్మల చే యాగముకొొణకు) దాశవలయును” | 

వాయువై తే "కీ నుగామియ సు'దేవత. ఆ పురుషుడు (వాయువునకు). దానిచ్చిన.. 
వావిర్భాగము చే వాయువునే వొందుచున్నాండు. (సేవించుచున్నాండు) ఆవాయును | 

ఈ పురుషునె నె శ్వర్యముం బొందించును. (ఆ పురుషుండు) నిశ్చాయముగ నై శ్వర్యము . 

నుం బొందుచున్నాండు. (ఇచట శ్వతవగ్రముగల పశువు వాయువునకత్యన్త్న (ప్రియ. 
ముగాన స్వరీయభాగముగ వర్దింపం బడినది. = పూర్వో కమెన వాయుబేవత మిక్కి . 
లిశీ ఘుముగం | (బని) చేయునదని (పండితులు) చెప్పుచున్నారు. ఆ యుగగమైన కేక. న్ 
యీ యజమానుని దహించుటకుం గూడ సమర్గమైనడని (చెప్పుచున్నారు). అనగా 

ణు ర న 
స్ సట టయ న న సద ల. 

వాయువు లి ఘ్రుముగావచ్చు చుండగ నగ్ని నృవాములనుదహిం చున దిశావున నస్న్చ్యో J 

రా వాయువునకు దాహాకశ్యము వర్ణ ౦చంబడినది. అందులవై బాగుగా, రధమ్లున్తందు. 

గూర్చిన గుజ్డుములుకల వాయువుక్ "ఆకు శ్వేతపశును నాలమ్మనము చేయవలయును. f 

ఎవం 



[ల౨పు ౧. కృపయ జు శ్వేద ము అను౧ పం ౨౫] ౩౬౩ 

(ఆ యశ్వజాతో నియత ” అనుసంజ్ఞకల దై వాయువును ధరించుచున్నది. వాహన 

ములగు గుజ్తములుమెల్లగ నడచుచుండగ వాయువు శీ[ఘముగ వెళ్లుటకు సమర్గము 

గాదు కావున) నీ వాయువుయొక,- ధారణము “నియత్ ” అనువేరుగలది. (అటి 

వాయునుకొజుకు హవిస్సు నిచ్చుటచె యజమానుండుకూడ) నశించనివాడగుచు నె 

శ్వర్యమునుం బొందుచున్నాండు. అయ్యెశ్వర్యము బాధలు లేకుండ చేయుకొటశకే యగు 

చున్నది, 

పళ్చాశొత్తు ౨. 

| | 
కర౨. వాయవేనియుతర్పిత ఆలశేత[ గామకామో వాయురాగ9మాః (పజానస్యోో 

| | 

తా నేనీయ తే వాయుమేవనియుత్వే నకం స్వనభాగ భేయేనోపధావతి సవ 

| / | | / 

వాస్త (పజానస్యోత "నియచ్చలి (గామ్యేవభవతి ౨ నియుల్వే లేభవతి 

| | | | | 

ధృవావవాస్మాఅనపగాః కరోతి ౩ వాయ వేనియుత్వత ఆల భేత్యపజాకామః 

| | | | 

(పాణోవె వాయురపానోనియుత్చా?ణాపానా ఖలువావతస్య పజాయాః 

౧ (గామాధికారమునుంగోరు పురుపురుషుడు నియుత్వన్తుండగు వాయువుకొఅకుం 

బశువ్రనాలంభనము చేయవలయును. (నాసికారస్థ్రమునందు బన్గనవి శేషము చే 

(ముకు కతౌాటిశే) బన్గింప బడిన వృషభము యజమానునథినమేవిధముగ నగుచున్న 

' చో! ఆవిధముగ వాయువై తే ఈ (పజలను నాసికారన్గ/మునందు బంధింపయడిన 

వారలనుగాం చేయుచున్నాండు. (యజమౌానుండు) నియుత్వను.డగువాయువునే కౌ , 

. నిచ్చిన పురోడాశభాగముచే. బొందుచున్నాండు. ఆ వాయువీ యజమానుని. 

ఇకొఅరకు నాసికారస్థమునందుబన్గితులగు (పజలనిచ్చుచున్నాండు. (యజమానున కధ 



౨౬౦ [అ౨. (పం. ఆ౦(ధ వేదములు. ఆను ౧ షం : 

నులనుగ. 'జేయుచున్నాండు.) (యజమానుండు) రామస్వామి నిశ్చాయముగ నగ్గు 
న్నాండు. -౨ నియుత్వేదను గుణముగల వాయునృకొజకుం బశువగు చున్న (ద (దనుకే 
కలదో దానిచే గ్రామస్థులందరిని వాయున్రు) ఈ యడజమానునియమ౧ దనురాగముగ 

వారినిగంజేయుచున్నాండు, అనురాగము లీని వారినిగం చేయుట లేవు, 3 ఈ వాక్ 

మునక ర్థము తమవాతి పంచాళతులో, 'డెలు పంబడును, 

పంచాశత్తు 3. 

3:3. అప శామతో యోzలం (ప్రజాయెసన్ప్స్నడాం  నవిన్ష లేవా యు మేవ నియుత్త! 

| | | స 

నృగ్ ౦ స్వేనభాగ భేయేనోపధానతి సవవాగ్మా ప్రాణాపానాభ్యాం ప్రజ 

| _ 

ప్రజనయతి. విద్దకేప్రజాం ౨ వాయవేనియుత్యత అల భేతజ్యోగా మకీ 

(పాణొవై వాయుకపానో నియుత్సాాణాపానా ఖలువా ఏతస్నాదపకానుతో 

| ( న యస్యజ్యోగామయతి వాయు మేవనియుత్వ న్షగొం న్వేనధాగ ఛయ్హన్లోప 

౧ సంతానముంగోరు పురుషుడు నియుత్వన్తుండను వాయువుకొజకుం బప 
నాలంభనము చేయవలయును | పొణము వాయువు. అపానమునియు' 'తృనుశత్తూర్హమ, 

దె థి... 
వ్ పురువుఃండు సంతొనముకొఆరు సమరుడగుచు (ననుకూ?ల శ్రీయిక్సుడ్యను. 

యువకుండగుచును) సంతానమును బొరదుట లేవో ] ఈ పురుషుని 
సం-తానముయమయొక్క_ 'సమిపమునుండి (పాణాపానములు తొలగిపోవును = (ఆ 
సం తానలాభము నేకపోన్రట చే: బుకుువ్వునిచే గర్భాశము ము నందుం బ్రవేశషై పీ 

న ేతేస్సునందు నియుక్వేన్తుడగు వాయువ్రయొక్క. యరు గ్రహము లేక. హోస్టక మన 
చో న. 
కరు ల ప (బాణాపానయ్యుక్తమగు.. జీవా సరము .(పవేశించదని భౌవము.) (యజమా న. న 

శ్చ tyra i 00 [దను 



(ఆఅ౨. (ప ౧. కృ సే య జు చ్చే ద ము, అను ౧. పం ఈ] ౩౬౫ 

నియుతేేన్తుడగు వాయువును తానిచ్చిన పురోడాశభాగము చేం బొందుచున్నాడు. 
ఆ వాయువే యూయబవూనుని కొఅకుం బాణా పానముల చే సంతానమును బుట్రిం 
పంజేయుచున్నా డు. (కావ్రన యజమానుడు) సంతానమును బొందుచున్నాండు, 
౨ ద్ ర్త రోగియగు పురువుండు నియుత్వన్తు-డగు వాయున్హకొ ఆక్షుం బశువృునాలంభ 
నము చేయనలయును, (పాణ మేవాయున్స. అపానము నియుచ్చబ్దొ ర్గము. ఏ పురు 
మునిం జాలకాలము రోగము బాధించుచున్నదో, ఈ పురుషునుండి (పాణాపాన 
ములు తొలగిపోనుటకు సిస్థములగును. (పూర్యో _క్రయజమానుండు) నియుత్వన్తుండగు 
వాయువునే స్వకీయ (వాయు) ఛాగముచే పొందుచున్నాండు. ఆ వాయువే యీ 
యజమానునియందు _వాణాపానములను (చాలకాలము, స్ధావీంచుచున్నాండు 
_పాణము పోయిన వ్నాడెనను (వాయువుయొక్క_ యను గహమువలన (పాణముకల 
వాడై) నిశ్చయము జీవించుచున్నాడు. 

పంచాగ్ల త్తు ర 

| | | | ] ౨౦6. ధావతి సఏవాన్మిన్ (వాణావానె దధాత్యు తయదీ తా సుర్భవతిజీవ త్వేన 9 

i | | క ఇ | (పజూపతిర్వాఇ ద మేకఆసీ తో్పే2కామయత[ పజాః పళూన్సజే యేతిసఆ 
| | | | | త్త నొ వపాముద శ్రీవ తామగ్నా [ పాగ్భుప్షోత్తతో2 జస్తూపరః సమభశతీ గం 

| | | | స్వాయైదేవకాయాఅ2లభత తలో వెస్మపజూః పళూనసృజత 3 యః 

| 

(పజాకామః॥ 

౧ ఈ వాక్యార్ధము పై (3వ) పంజాశత్తుతోంజేర్సి వివరింపంబడినది, 
౨ ఈ కనంబడుచున్న [పజాపశురూపమగు (పపంచమేదికలదో ! ఈ సృష్టికిబూ 
రము (పజాపతియొకం డే యుండెను, అతిను పజలను, బుట్టించుదునని సంకల్ప్సీంచెను.* 



౨౬౬. [అ 2, (చు ౧ ఆం థ వేదములు. ఆను ౧. పం౫], 

ఆకోరికగల యజమానుడు లోనుండి (యా (ప్రజా, పశు, సృష్టినాధనముగ వస్రుతు_ 

ల్యమగు) వపను. జెళ్లగించెను. ఆవపనగ్నియందు మారావమము చేసెను, ఆదగ్ధమైన 

వపనుండి కొమ్ములు లేని మేక పుక్తైను. ఆ మేకను త్రనయభీష్ట్ర దేవతే కాలంభ నము : 

చేసెను. ఆ కర్మసామర్గ్యమువలన నా(పజాపతి (పజలను పళువులను, సృజించెను... 

5 ఈ వాక్యార్లము ౫వ పంచ్లాశత్తుతోం జేర్చి వివరింపబడును, | 

| పంచాశ త్తు సీ 

షూ 

ఏరి, పళుకామః స్యాత్సవతం (పాజాపత్యేమజం తూ పరమాల ే క (ప్రీజాప పతిమే. 
sa ds ta తలం. గవర వటం మంటలు ల 

చీ 
న్ 

హ్ 

స్ 

. | | “a 
వస్వేనభాగభేరమే నోవధావతి సవవా వాసా ప్రజాం పళూన్స్యజనయతి ౨ 

| | | | EF 

తో దన్శద్దవాం యదవ్యాష్షివశఫాస్కదవీనాం యదజస్తనజాూనా మేతావ 
— అననా షు — 

నోవెగాన్యూః సశళవసాన్ ॥ 

గ ఎవండు సం తానకాము(డు, పకుకాము(డునగునో ఆయజమాను(డ్యు] 

(పజాపతిదేవకాకము, నంగ రహితమునగు మేక నాలంభనము చేయవలయు 

( ఆయజమానుండు ) స్వకీయ ((పజూపత) భాగము చే (పజాపతినే పొందుచున్నా 

ఆ (పజూపతియే ఈయజమాానునికొజకు సంతానముశు, పశువులను. జ ర్ట 

చున్నాడు, ౨ మాసములు కలిగియుండుట మేెడికలదో అది పురుషుల 

భూపము. కొమ్ములు లేకుండుట యెదికలదో అది సటఅములభా సము. "జగ 

దంతములుండుట యేదికలదో అది యానవ్రలయొక,- రూపము. గొక్రైలవ! 



[ల ౨ ప) ౧ క్పు స్ట్రయ జు శే దము. అనుగ. ప | 

మేకలయిక్క_భాపము. ఇవియే _గామమునందుండు పశున్రలు. 
మొదలగువాటిని వాటిరూపములోనే వాయువు (యజవమానునికాఅకు) 'అధీనము 
చేయు దున్నాడు. 

| 
౨5౬. చావే చెవావదనే ౧ సోమావపౌవనం౦ 

చ య ౯9 —— లా! 

| | 
తె తమాల భేతపళుకామోద్యావా 

అజాయెసనెా నాచె వద్య్వావభిజాయు తే డారం న న్ _జు ——__ 

| 
పుషిం తృతీయః సోమా 

| | | | | పూపషణావెవన్వేనభాగ ధేయేనో పధావతితావే వాస పళూన్చజనయతః 

సోమో వెచేతొఛా? పూపాపళూనాం (పజనయి తొ సోమఏ వాస్మె చేతో 

దధాతి పూ పాపళూన్స్రజనయత్యా ౨ దుమృరోయూపోభవ త్యూ ర్వా 

దున్ఫురయోర్క్పశవ ఆార్థివాస్థా ఊర్జం పళూనవరున్లే 

౧ పళువ్రలగోరు పుకుమఃడు సోమపూవ బేవతలు దేవత గాంగలిగినట్టి 
యు ( పకకాలమునందు పుట్టనట్టియు 1 మూడు దూడలలో నొకదాని చాలంభ 
నము చేయవలయును, ( మూండొకపర్యాయము పుట్టుటలోం (బయాజన మే 
మనగా ) మేకకు స నములు రెండేకదా! ఆస్తనములను వేరుగబానము సేయుట 
కు రెండు పుట్టుచున్నవి. (దానియొక్క) సారమును, పులిని ( (పకటించుటకయి ) 
మూా(డవది పుట్టుచున్నది. ( రండుదూడలు పుట్టుట. లోక సాధారణము. మూడవ 
చెక్కడనో యొక చోటచే పుట్టుచున్నది దేనికి మూడవది పుబ్బునో దానికి శోరీర 
మునంట్ ఏర్యాధిక్యము, నధిక మగుపువ్టి యుండునని ఈ మం[తమువలనం దెల్లముగు 
చున్నది. యజమానుడు సోము పూవు దేవతేలను వారికీ. కానిచ్చినహవిర్భాగము చే 



3౬౮ [అ ౨. (ప ౧. ఆ ౦ [ధ వేదములు, అను ౨. పం ౧.] FE 

బొందుచున్నాడు. ఆ దేవతాద్భయమో + యజవమానునికొ అరుం బశువులయబుట్టిం మ 

చున్నది. సోమబేవత శేతస్సును ధరింపంజేయునది. పూవదేవత పశున్రలం బుట్టిం చు. 

నది. సోమదేవతయే ఈ యజమానునికయి శేతేస్పును ధరింపంజేయుచున్న డి, ఎప్తూమ. . 

దేవత (భూమిమాపమగుటచే దనయాపధిబలము చేం బోవించి ) పశున్రల బుట్టించు..' 

చున్నది. ౨ యూపసంభము మోదుగసంబంధ మెనది గావలయును. మోదుగ . 

చెట్టు ఫలము వ్వారా సారముకలది పళువ్రులుకూడ శ్రీరముద్వారా. సారముగలవి, 

( కావ్రన వాయువు ) మోదుగరూపమగు సారముచే సారభాపములగు పళువ్రులను 

(యజమానునికాఆకు ) సంపాదించుచున్నాడు. ' 

అనువాకము _. 

?| 
35౭. (ప్రజాపతిః (పజాఅసృజత తా అస్మాక్సృషాః పరాచీరాయన్లా వరుణమగళ్ళ . 

| 
నా అన్వెతాః పునరయాచతతాలస్మై నపునరదదాత్సో2 (బవీద్వరం వృ 

శె 

| | | | 
ణేష్వాధ మేపున శ్రేహీతి తాసాం వరమాzలభతసకృష్ణ _వకశళితిపాదభవ ౨. 

iw Me te eye en : 5 | FF ల 

Pr PEEVE TE PTT trae Ae eh nts "వలు 

| | | | i 

దోష వరణగుహీతః సాంతవ దు పష మేక స $ హిత సతః తేం వా సణం కృష్ణ మే వ్దిభ్రి పాదమాలభేత . 

| 

వరుణమ్॥ 

జలు పోయిన యనునాగముక లవారై వచ్చిరి, (వచ్చియు) వరుణునింబొందిరి. క్. 

(పవాపతియు) న్మాపజ ను నౌాకొజఅకొనరంగు. కవి వరుణుసి మాచించెను, వస 

ఆ(పజలనుఆ| పజాపతికొఆకివ్వ లేదు. ( (పిమ్మట) నా పజాపతి యా పజలలో మ 

మగుపళువ్రనుం నోరడుకొనవలయును, మిగిలినవాటిని నాకివ్చిువలయును అని వహ్. 
మరల యాచించెను. (వరుణుడు) ఆ ప్రజలలో (కేస్టమగు  పశువునుంబోం'దెను: “జ 
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| ప ప ము [బై క ల, 
(అ. | ప ౧. క ప య జు Kel ద ం . అన్ను వ “దుం ర 

ర నే "4 గో 

శువ్రు న నల్లనిది తెల్లనిపాదములుకలదియు నాయెను. ౨ ఎవడు జక నమో గం 

దరవ్వ్యాదిచే (గహించంబడిన వాండాయునో, నల్ల నెనట్టియు, నొక కెల్లనిపావములమ్మీనక 

క్రియ్సు వరుణ దేవతాకమగు పళువునాలమ్భు నము చేయవలయును. (ఆయ నామ డర్ 
వరుణునిశోం దన (వరుణువి) భాగము నేం బొందుచున్నాండు. అవరుణుంటే. ey 

త్ల 
దానా 

జవూనుని వగుణపాశములనుండి వి విడవించుచున్నాడు. (జలోదశమని ర్గమువే మెరు) 

పంచాశతు, ౨ 

. “ | | | 9ర౮, ఏవ స్వేనథాగ భేయనోపఛావతి సవ వైనం వరుణ పాశాన్నుఖ్బతి కృష్ణ ఏకశ్ 

(| 
తిపాద్భవతి వారుణో హే హ్యేమదేవతయా సమృ 3 సువర్భానురాసురఃసూ 

షై 

| ర్యం తమసా౭విధ్యత మ్మైటేవాః (ప్రాయశ్చితి మైచ్చన స్య యత్స"ధమం. 

తమో౭2పామ్నన్న్సా కృష్ణా విరభవద్య ద్దతీయగ్ం సాఫల్హునీయత్రేతీయగ్ం 

| | | | 
సాబలత్రీ యదధ్య స్థాదపా కృవ్యన్వా? విర్వశా॥ 

౧ ఈవాక్యార్లము షా దానిలోవివృతము. ౨ నల్లనిదియుం, చెల్టనిపాదములు 

కోలదియునగు "'దేవతచే “పరుణుందు 'చేవతగాగల యోాపళును (యజమానునియొక | ™) 

ఆరోగ్యసమృద్దికొరకగుచున్న ది. 3 ఈవాశ్యార్థము తరువాయి (3వ) పంచాళత్తు 
తోంజేర్చి వివరింపంబడు ను, 

పంవాశత్తు 2, 

| | | 
EF " కరణ. ౧ సమభవతే దేవా అ బువనేవ పశుర్వాలయగ్ం సమభూత్క-స్మా ఇమమా 

AT 



360 [అ 9. (వ ౧. ఆ౦ (ధ వేదములు, అను "9 పం అః]! 

| | | | | లప్యామహ ఇత్యధ వై తిరల్పా పృథివ్యా సీదజాతా ఓవధయనస్తామవిం వశా . 
[ | క్ట | _ | క్ | . Fr 

మాది క్వేభ్యః కామాయాzలభ' నతతో వాల పథతపృధివృజాయనా వధ 

| | | | యో ౨ యః కామయేత [పధేయపశుఖిః (ష్మ్రపజయాజాయే యేతినవ ' 

| | | 
తామవిం వశామాది త్యేభ్యః కామవూయ॥ 

స్వర్షలోకమునందలి కాంతిని పోనాటునటి రాతనుండు సూర్యునిచీకటిచే డు 6౬ 
నావరించెను. ఆచేనతలు సూర్య పభనుగక్సి వేసిన చీంకటినిబోయగాట్టుటకు పరిహార 
మునాలోచించి (మణ్యాదుల చే నాచీకటిని నాల్లుపర్యాయములు వోగాట్టిరి) దాని... 
యొక్క యే మొదటితమస్సునుంబోనాట్టరో 1 అది నల నికాంతికలపశువాయెను. శెం.. 
డనతమస్సుయేదికలదో ! అది యెజ్జనివర్ణముకల పశువాయెను. మూండవతమస్సు. 
యెదికలదో ! అది తెల్లనివర్గ ముకల పళువాయను వఏనాల్లవతమస్సు ఎముకల సమ్మూ, 

మునకు. బె నుండు ద్రకాళమ నుోగానైనో | అది గొడ్దువారిన పళువాయెన్లు...' 

అప్పుడు 'దేవతీలు పరస్పరమువిచారించి యిట్లు పలికిరి ఈపశువు దైవికమగు నము... 

కలసముదాయమునుండి _పుట్టినదికాన్రన నిది (యుత్తేవు). పతన, .వయుత తము. 
(పయోదడనముకొటకం దీనినాలంభనము చేయుదుము! అని ((సళ్నించుకొనిరి) కిన్ము & 

) భూమియల్ప మైనదనియు, నోపభులుపుట్ట లేదనియు) విచారించి యావంధ్యయ్మక్ష 
శువ్హును కామ పదులగు నాదిళ్య దేవతల కొజకు నాలం భనము = చనిరి, వెమ్మట 

ఎస్బృతమెనది. ఓపధులు పుట్టినవి.  (శామ్మపదులు= =కోరికలనిచ్చు వారు.) 9 శవా. 
క్యార్టము తరువాతి (రవ) సంచాశత్తుతో(జేర్సి వివరింపంబడును, 

/ . గె పంచాశతు శో, ల ne 0 
. | భో చ్ ఇని 7 

| a 3౫౦. ౧ 'ఆలఫే తా22 దిత్యానేవ కామగ్ం సేనభాగభేమేనో పధావతెత వ్వైళ. 
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[౪౨. (ప గె. క ప య జు శే ద ము, అను ఈ పం ౫. ] ౨౭౧ 

| | | | | (పధయ ని పశుభిః (పపజయాజనయ నృ C సావాదిత్య నవ్య రోచతత సె 
| 

| దేవా? (పాయి కీమెచ్చన్తస్నా ఏతామల్లా ఆzలభ న్రా౭.2-గ్నేయీం కృష్ణ 
| _ గ్రొవీగ్ం సగం హీ తా మైన్స్? 0 శ్వతాం బార్హస్ప త్యాం తాభిరెవాన్మిను 

| | | | వు రోన్ బవ్నావరుసకాముః సాండపషా ౬ 
ద దధు 3 న్ . స సకా సు వీ తెస్మా ఎతౌమల్ల ఆల భేత। 

౧ ఎవడు పళున్ఫృలతో వృద్ధినొందెదను, పత, పౌ తాదిళూపసం తానము 
. చే నున్నతుండనగుకునని కోరుకొనునో! వాండీవంధ్య్యయగు పశున్రుతుగామముల 
నిచ్చు నాదిత్యునికాఆకు (నూర్వు(డు) ఆలంభోనము చేయనలయును. వాండు కామ 
(పదులగు నాదిత్యుల నే తనభాగముచేం బొందును. ఆయాదిత్యు లే యా యజమా 
నుని పశువుల చే విస రించినవానినిగాం చేయుదురు. పృుతపాతాది సంతానముచే 
నుతేగ్భాషునిగాం బుటించుదుకు. ౨ (పూర్వ మొకానొకప్పుడు) ఈ_సూర్యుండు 

_(పకాళించలేదు.. అందుకొజకు బేవతలుపాయకు నాలోచించిరి. ఆ (పకాళము 
కొఅరకు కంఠమునందు స్తృనములుకల మేకలను మూడింటి సాలంభనము చేసిని, 
అగ్నీ దేవ తాక్రమగు నల నికంథముకలమేకోను, ఇం[దదేవ తొకమగు నుప, తెలుపు 
నలుపు వగ్గముకీలమేకను, బృవహాస్పతిదేవ తాకమగు తెల్లనివర్హ ముకల మేకను (ఆలం 
భనము( జేసిరి ఆ మూండు పశువుల చేతనే యీ సూర్యునియందు ([పకాశమునుం 
బుట్టించిరి 3 ఈ వా క్యార్ధము తరువాతి పంచాశత్తుతోం జేర్చి వివరింపంబడును. 

_పంవాళత్తు ౫, 

mE ఫం, అగ్నోయీం కృష్ణః వీగాం సగం హీ తామైన్ష్రగ్ం శ్వెతాం చార్హ్యస్పత్యా 

|: | మేతా ఏవదేవశాః సేనభాగ భేయేనోపధావతి తా ఏవాస్టిబ్న “హ్మవర్చ 



3౩౭౩ [అ ౨ (పం. ఆం|ధ వేదములు. ఆను "౨, చేం క, 

[| | . 
సందధతి రధాషళ 3 వసనాపాతే రాగ్నెంయాం కృష్ణ ద్రీవా 

| | 
_ ॥ ఇ ఠి Re : వన్ అ తాం భర్థ స్పశ్యాం శ్రీశివాఅదిత్యస్య లేజాగోంన్ వసన్తా_్రాతర్షీ) హేమ. 

|; | | | 

ధ్యం ది నేశరద్యపరా సా యావన్వ్యేవ తేజాగ్ ౦ సీతా న్వేవ! "| 

౧ (క పసిద్ధమగు నథ్యాయనసన్చులి, రూపమగు తేజస్సు (బహ్మవర్చస్పని చెప్ప. 

బడుచున్నది.) ఎవేండు (బవ్మావర్పస్సుంగోరువాండగునో ! ఆబ్రహ్మృవర్చస్సుకొటి శే 

కంఠమునందు | వేలాడుచున్న సృనములుగల మేక నాలమృ నము చేతువలయూనో! | | 
_ఇన్ష్రజేవతాకమగు నెగుుపు, తెలుపు, నలుపుగల పశువును, బృహోస్పతి'బేకాతాకమగు . 

తెలనివశువ్రును (అనిభావము) ఆయజమాను(డు తన (ఆదేవతా) భఛాగయచే. సజీవ. 

తలనే పొందును, ఆదేవత కే యీాయజమానుని యరీదు (బవ్మావర్చ్పస్సును. ee ' 
కేయుచు న్నారు. ఆయదజమానుంకు (బవ్మావర్చస్సుకల వాండే యగుచున్నోజు..- : “| 

2 

క 

వస _స్తకాలమందుం! బాతః కాలమున నగ్ని చేవతాక గు నల్ల నికంఠముకోల వ్ వసో 

కర కాలమునందపరాహ్త సమయమున (పగలు చెండుజాములతేరాషత) = స్థపతి. 

దేవతాకమగు శెల్లని పశేవ్ర నాలమృనము చేయవల యును. -ఈమూండుకోలపణ్ తోద | 

త్యయక తేజస్సులు. వంకగాలమంందలి. ప్రైతాలమకళు గ్రరకోకకే | 
నందలి మధ్యాహ్నసమయమునను శ ర్కాల మందలి యపరాష్టాసమయమ్షను . 

న్ని తేజన్సాలుకలవో, (ఈయజమానుండు) వాటినే పొందుచున్నాం డు... ననా శ 
or. 

. “a 
: Fe ౬ 

ణో 
య. గన 

్ష 
॥ 2 _ Gr. 

గా క et = 
౬. " a నము! స ఎనీ న్న ఠి | బడ్ వం త హై 

క) ' | హై ప్లు న he 
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33. ౧ meer లే ్న అవరున్టే 3 సరవత్సరం వర్యాలభ్యశే సంవత్సేరోవై | బహ వ 



[9 ౨ ప ౧. కృస్టయజు రే దము. అను ౨. పం ౭] 3౭3 
2. 

| | | _. | 
(పదాతా సంవక్సర ఏవాస్మె (బహ్మానర్చసం (పయచ్చతి (బ్రహానర్చ స్వేన 

| | జ | | 
భవతి 3 గర్భిణయో భవ స్తీని/$ యం _వెగర్భ బన్సి)యమే వాన్నీ న్గధతి 

|| | | ర సారస్వతీం మేవీమాలశేతయ ఈశ్వరోవాచో వదితోః సన్వాచం నవ 

దేద్వాగై గ సరస్వతీ సరస్వతీ మేవ న్వ్న భాగభేయేనో పధావతి ఏ సెవాన్నిన్ 

౧ పై పంచాశతులో నీవాక్యముయొక్క- యిర్భము వివరింపంబడినది. 

౨ ఒక సంవత్సరము (వతనియవమముగా నాచరించి యాయాశాలములో నాయా 
పశువుల నాలంభనము చేయనలయును. సంవత్సర మే (బ్రహ్మ వర్చస్సు నిచ్చునట్టిది. 
ఒకస సంవత్సరమే ఈ యజమానునికొటకు (బహ శ్రవర్చస్సునొసగును. (అప్పుడా 
యజమానుండు) (బహ్మవర్పస్సు కలవాండే యగుచున్నాడు. 3 పూర్య్వోక పశు 
వులు గర్భముగలవి గావలయును. ఇందియమే గర్భము. ఇం్యద్రియమునే ఈ 
యజుమానునియందు గలుగంజేయుచున్నవి, ఈ: ఎవడు వాక్కు నుచ్చరించుటకు 
సమర్ధు(డయినను (సభాకంపాదికము చే) వాక్కు- నుచ్చరించుటలేదో, వాడు సరస్వతీ 
'చేవతాకమగు మేకొనాలంభనము చేయవలయును. వాక్కే. సరస్వతి, అయ్యజ 

మానుండ సరస్వతినే తన (సరస్వతి) భాగముచేం బాందుచున్నాడు. ఆ సరస్వతియే 
యా ,యజమానునియందు వాక్కును గలుగ జేయుచున్న ది. వాక్కునుచ్చరించు 
వ్ సమస్టుండగుచున్నాడు. (ఆలంభ నము= =దేవతో భ్రేశముగాం _ద్యాగముం జేయుట: 

చరిప్రేటయని నిశ్చయార్థము, ) 

నటి పరిచాశొతు 2, 
0) 

| | | | | 9౫3. ౧ వాచం దధాతి (ప్రవదితావాచో భవత్య ౨ పన్నదతీ భవతితస్నాన్నను 



3౨25 [ల ౨, (కు ౧ ఆం థ వేదములు, అను. 2: “పండ్ల 

| | . న్న 

పా? సర్వాం వాచం వదనా 3 "గ్నెయం కృష్ణ గ్రే వమాల భేశ సౌమ్య! 

బ్యభుం జ్యోగామ యావ్యగ్నిం వావ్తస్య శరీరం గచ్చతిసోమగ్ ౦ రసోంయస్త స్య 

జో్యోగామ యత్యగ్నో శేవాస్య శ్రోకీరం నిస గాలి సోమ్న్మాద సముతయదీ తా 

| [ | 

సుర్భవతి జీవ కేవ ర సౌమ్యం బ్బభుమాలభ తా22్నేయం కృష్ణు గీవం (ప 

i | 
జాకావముసోమః 

౧ దీనియర్గము పెపనసలో లిఖఎపంబడీనది. ౨9 నెనుకం 'ఇెప్ఫల్పుడి 

పశువ్రు పడిపోని పల్లుకేలదై యుండవలయును. కావున మనుష్యులు సంవూర్త, మైన 

వాకుూనుచ్చరించుచున్నారు. ౩ లీ వరోగియగువా(డు అన్ని దేవతాకమగ్లు. నల్ల 

కంఠముగలపకువును, సోమచేవతాకమనగు' ర సకెవురు నొలంభఛభ ్వము.. సును 

(్రపశించును. ఎవనికి కోయ. కలదో, ఏ్నియొక్క_. శరీరము నన్ని. న్న వష లాగ్ 

లంభనముంజేసిన యజమాము డు) 

ర సంతానముంనగోరు ఫురువుండు సోమ దేవ తాకమగు పింగళ వర్ల ముకల ' re ఖ్ స్ 

పశువును ఆగ్ని 'దేవకాకమగు నలనికంఠ ముకల పశున్రను సాలంభనము ఆ. i 

యును సోమదేవతయే శేతన్సును ధరింపంజేయునది అగ్ని (పజలకు సంతానమును. 

బుట్టించువాడు. సోమ'దేవతయే యీయజమానుని కొజకు శేతస్సును ధరింపం జేయ 
wf 

హం 

ష్స్ 

br iy A 

MELT ins అముము య. 

చున్నాడు, అగ్నీ సంతానమును బుట్టింపంజేయుచున్నాడు. (ఆ యదవ 

సంతానమును బొందుచున్నాడు. ' WF Ary 

Bie 

Fe 

Sais 
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| | | ' 
సో, మె బ్రహ ౦0 తాం అ | | ద | 

జా థభాఅన్నిః (ప్రజ శాం (మ్రజనయి తాసోమప వ్నాస్కై ₹తోదధాత్యన్నణ. 

పజూ పజ జ్ - (౮ 0 (పజనయతి విన లే (జా 9 మూగ్నేయం కృప్ల(గీవమాల భేత 
అ 

| | ll [1] సామ్యం బభుం యా _బావ్మాణో వి ద్యామనూచ్య నవిరో చేతయ దాన్నే 

Uy | ల | | యోభవతి కేజవవాన్ని నే నదభాతి యల ృమో్యోో ఒబహ్మావర్చసం తేనకృవ _( _ ల ఈం 

ల ఖా 

క్ 
+ 
ఓ 

| లయను, = 
. “౧ ద్ యర్థము పూర్వపు పం చాళత్తులోంబకటితము. 2 ఏ బావ్మాణు(డు 

విద్యను జదువుకొానియు |బజలయందూ అనురాగము గలవాండగట లేదో ! వాడు 
పూర్యోక మగు పశుద్భయము నాలమృానము సేయనలయును. వద్ యగ్ని చేవతాక 
మగు, పళువృకలదో ! చానిచే నగ్ని యాయజమానునియందు దెజస్సునే గలుగబే 
యుచున్నాడు, సోమ దేవ తాకమగు నేపళువ్రుకలదో ! దానిచే సోముండీయజమాను 
నియందు (బవ్మావర్చన్సు ధరింప. చేయుచున్నాండు, నలనికంఠముకల పకువగి చేవ 
తాకము (కా స్ న రకు 

(కావున) నియజమానుని.నుండి తేముస్సు నేవోంగొటును. (ఏది) తెలనిపళు 
వుకలదో ఈయజమానునియందది కాని నేకలుగం జేయుచున్న ది. 
పఈున్రు- సోమదేవతాకము (కావున) ఈయదమానునియం ము 
కాను ఇగలుగంజేయుచున్న వి. 

పచ్చనివర ముగల 

(బహ్మావర్చసరూపమగు 

వెల్లి వ ॥ - పంవానతు నా | 
+ 

న్; ' 

_ | | 

౫౫. రుచమే నెను ట్ నవ lh న | 
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32౬ [అ ౨ (పం. అం (ధ వేదములు, అను 3. -పం: * 

దభా ౨ త్యాగ్నేయం కృష్ణ గ్రీవమాల భేతసొమ్యం బ్యభుమా్నోయం 

| | | కృష్ణగీవం పురోధాయాగ్ం. స్పర్ణమానతన్నే యోై _్రోహ్య్మణః సౌమ్యా 
| | | | | | 
రాజనా క్యి2ఛితః సౌమ్యమాగ్నే యాభ వత సేజసెవ (బహ్మణోభయ 

| | | | 
తోశాష్ట్రం పరిగృహ్లాః ల్యే కథాసమావృకో౮పురఏనం దధే॥ 

౧ -ఈవాక్యముయొక్క- యరము (రవ) పనసలో[ బకటితము. 2 పౌరోహీ త్య 
mp . 

కర్ళయందితరునితో స్పర్ధక లపురుషుండు అగ్ని దేవతాకమగు నల్లనిక ౦ంఠము కల రెండు 

పళువులను, సోమ'దేవతాకమగు పచ్చనివర్ల ముక లపళువును, నాలంభొనముసేయవల 

యును, (బౌాహ్మాణుండు అగ్ని దేవతగాంగల వొండుక దా! ((బెహ్మణుండు, అగ్నియు. 

విగాట్పురుషుని ముఖమునుండి పుట్టిరి. కావ్రన నీసామ్యమువీనికింగారణము).. రాజు... 
సోమ చేవతగాంగలవాండు. సోమబేవతాక పశున్రున కిఠువె వై పులందగ్ని దేవతాకపళున్న. 

లుండవలయును, (ఇట్టుచేసినజో, నిట్రయజమాను(డు) _ాహ్మణోేచితమయిన తేజుస్సు... 

చేతనే రాష్ట్ర్రమునంతటను వశ్యము చేసికొనును. (అప్పుడు) (పతిస్పర్ది దినీ క్షణమాకత్ర 

ములో జయించును. (పిమ్మట రాజు మొదలగువారు) ఈయబమాన్వునిం బొరోహ్లి, 
త్యస్థానమునందు నె సాకీంచుదురు. 

ద్వితియానువాకము సమాప ము. . F వన, 

జుర్టీల 
శావానాానానానా. oj ——————_ 

1 + 

, జలా వం స టో టే 

అనువాకము 3 క చే జ a వ 

తి న. వ 

(| | oy ou AF ys 
గ EP 

3౫౬. ౧ చేవాసురా పషులో శేవ్వ స్సర్గ న న సపతం విష్తుర్వా నునముపక్యో క త్తు. 
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[అ ౨. (వ ౧, కృప్తయజు క్వేదము. అను క. పం ౨.] ౩౭౭ 

| | | ॥ ఫ్ర | 

వామునమాలభేత స్ప ర్స మానో విష్ణు శేవభూ శే మాల్లోకానభిజ యతి 

| | | | 

3 విషమఆలభేత విషమాఇవహీమే లోకాస్పమృధ్యా ఈ ఇన్హాయ 

| | | 

నున్వుమ శే మనస్వ లేలలామం (పాళ్ళజ్ఞమాల భేత సద్షై?మే॥ 

౧ దేవదానవులీలోకము లవిషయమై పరస్పరము స్పర్గకలవ్యారెరి. అవిష్ణువు పొ 

ట్రిదియగు పళువునుంజూచెను. (మాచి) యాపళువును తేన విన్గురాపదేవత కాలము 

నముచేా సను, దానివలననే యావిహ్లువీలోక ములం జయించెను, ౨ స్పర్థకల యజ 

మౌానుండు విమ్తుదెవతాకమగు పొట్టపళువు నాలమ్బనము సే సీయవలయునూో అయ్యజ 

చమూనుండు వివ్వచేయి యిీాలోకములంజయించును. 3 సమృద్ధికొజకం విషమ దేశము 

'నంచాలమ్భనము చేయవలయును. ఈలోకములు విమమ(ప చేళములుగలవికచా | 

(పృధివ్యాదిలోక ములు ఎక్కు_వభోగము గలవగుట చే విషమములని వర్ణ ౦పంబడినవి. 

ర ఈవాక్యమున కర్గము తరువాతి పఖ్బాశత్తులో[(_వాయంబడును, 

| | | | | 

5౫౭. సంయతే, ఇన్షి) యేణ వై మన్యు నామనసాసడ్డా)మం దడయతీన్ల ) మేవమన్యు 

| { ( | 

మన్నం మనస్వన్నగ్0 చన భాగ భేయీనోపధావతి సవవాస్మీన్నిన్ది)/ం మ 

| | | . | | 

న్యుంమనోదథాతి జయతితగ్ం సజ్ఞా}మ ౨ మినా యమరుత్వ తే పృక్నిసర్టో 

| | | | r | | 

.మూలభేత (గామకామళన్ల )మేవమర్శుత్వన్న గ్ ౦ న్వేనభాగ భీయేనోపధావ 

| , | { | | | 

తి సవవామ్మైసజాతాన్ప్రయచ్చతి, .్రామ్యేవభవలి ౩ యదృషభస్తేన। 

శి 
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Oi సై 

౧ యుద్ధము (పాప మగుచుండగా?ం గొపముగల్లిన ట్రియు, ధైర్యము గలిగినటియు | 1 

సీం దనికొజకు తెల్లని విభూతిచేఖలుగల లలాటము తో. గూడ కొ "నినట్టయు, ముఖి ై 

మునకు సమీపించిన కొమ్నులుగలిగిన పురుష, గోవు నాలమృనము చేయవలయును శ 
ఇన్సిోయరూపమగు న సము చేతను, మనస్సు చెతను, (లోకములో జనుండు) యుద్ధమున , | 
దయించుచున్నాండుకచా ! కోపముగల్లినట్టియు 'ఢెర్భముగల యిం[దునిదనభాగ rk 
ముచెం బొందును. అయిందే ఈయజమానునియందు ఇన్షి )/యరూపమగు. కోపు. ప 

మును, ఛి థె ర్యమునుంగలుగంజేయును. ఆయజమాను(డు యుద్ధము రు, దయిర్తిచ్చున్ను a 
(క్వేతపుం|డవాలాంకిత లలాటము= తెల్లని యర్షచం దాకృతికల రేఖకోం జిహ్నితమ 

యిన లలాటముకలది ౨ 'గామముం (గోరు పురుషు: డు మురుద్దేవతీలతో౬గూాడుకొని. 
న _యింగదునికొఆఅకుం దెలనితొడ లుకల పఠువ్రు నాలమృ నము సేయవలయును; - శ 

.అయ్యడమాను(డు మరు జేవతలతోం గూడుకొొనిన యిందునే తన (ఇన) భాగముచే స 

బొందుచున్నాండు. ఆ యింుండే ఈ యజమానునికొఆకు సోదరులు - మొదలగు స 

న్నేహితులనిచ్చును, (ఆ యజమానుడు) (గామముగలవా(డగును, 3 ఈ వాక్య “3 
మునక ర్థము తరువాతి పంచాశతులో. 'చెలుపంబడునో, 

పంవాళత్తు 3 

| [1 ప్రై. వన్లోయత్సృళ్ని స్తేన మారతసృమృ్ట్యై ౨ పశ్చాత్పృన్నీ సభ 

! పశ్చావన్వ. సాయినీమేవారై సె జ్ విశంకరోలతి ఏ సౌమ్యం బ్యభమాలీళేకా. | 

} ' | 7 
న్న కామః | వాఅన్నగ్ ౦ ౦ సోమమేవశ వ. వ్ 
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౧ ఏదిపురుపనోవుకలదో ! యది యిందచేవతాకము. వది తెల్లని తొడల 
కల పళువకలదో ! యది మరు కైవతాకము, (కాన్రన నీ శెండును) సమర్థ కగు 
చున్నవి. ౨ నెనుక[పక-న తెల్లనితొడలుకల పళున్చ (ఆలంభన యోగ్య మ కమం ముండ 
వలయును. (అయినచో సీద్వత) ఈ [గామస్వామికొఆకు బనని,చన్యక కత్రా 
కార్యమును చేయునట్లుచేసికానును. ౩ అన్నమునుంగోరు వురుషుండుః౭స్తోమ్బేవు 

. తాకమగు పచ్చని వర్ల ముకల పశున్రనాలంభనము చెయ నం యామ (స్రోమమూా క్ర 
భులకురాజుకావున) అన్నము సోమబదేనతాకముగదా ! ౨ఆయపిమోానుయ్ర సమ్ 
మునే తన (సోమ) భాగము చేం బొందును. అసోమ చేవ: 'యాయజమానుసిై: 
యన్నము నిచ్చును. (అప్పుడు యజమానుడు) 5 ఒఅన్యమత?ో (లిన వషడసను 
ర పచ్చని వర్హముకల యా యన్నముయొక్క_ రూజము'”  సమ్మస్థనాబ్రకగుచున్నదే: 
ఫి ఈ వాశ్యార్గము తరువాతి (రవ) పంచాళత్తూలో 'వివరింపంబడును “పగ ాగారి అంజ 

పంబూశ తం ఈ: 
చట టు ల్ 

ఖ్ 

వెఫి౯ా, రాజ్యాయస న గం రాజ్యం. నోస్టవమేత్ర్యాళ్యుం. మైరాజ్యతంక స్ సోమేన 

స్వవభాగభేయేనోపధావతి. నవ హారీ భాం 5 పైతనత్యపై సగం రా 

బం ుక్య్యవష్థవత్యే -తద్వైశోహీన్టున్తావ్ 6. రబా ఆ ఇస 
డ్ యం © 

శే | వ్ పాపాన యన్భ శ్రమే కేలానాం' (పా పభాళోరై 1 ( 

్ట ల . / 

శవం: శీర ర్వ పకిష్థాంగళ్ళతీ/-౩ (ష్టారకంభిమాిఫ్యరిల. (పా 

1 | 
దధ ఈ సం మూ: నం న - i శో ఇ. రల ల et a 5; - జ్ఞ, = ఉర గ్ర ఓం 4: జో వ ౫ శ గ గ్ బకరా | fot Shae బ్య చను ర్యా టి ణే న. 

శు శాలు | శ “a ఉం ర్ లే 
అను 

| 

౧ రాజ్యముకొఆకు సమస్థండగుచునున్న యే పృుపవక్ష. కోక్ పీపొందుట 
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లేదో | (ఆ రాజప్ఫుతు: డు) సోమ దేవతాకమగు పచ్చని వర్హముకల పశువ్ర నాలంభో 

నముచేయవలయును రాజ్యము సోమచేవతాకముగదా ! ఆ యజమాము(డు . సోమ. 

దెవతనే తన (సోమ) భాగముచేంబొందును. ఆ సోమదేవతయే యీ యజమాన్లునిశ్రై a 
రాజ్యము నిచ్చును, ఈ యజమానుని రాజ్యము పాందును ఈ పచ్చని వర్షము 

కల సోమముయొక్క. రూపము సమృద్దికొజుకగుచున్నది. ౨ పోయిన సంపద. కలిగి 
నట్టయుల  (బ్రతిషఘ్రైకాముందునగు పురుషుండు శృతుహింసకుండగు నిందునికై. క్ట 
తపుం| డ్రవాలంకిత లలాటముతోో? గూడుకొనినట్ట ప్రరుషగోవు నాలంభనము. వేయు 

వలయును, (అట యజమానుడు) పాప హూపవుగు శతువు సీ యతి కమించి - 'వకిష్ట . 
నుంబాందును. (శ్వేతపుండ్రనాలాంకిత లలాటము = తెల్లని యర్గచం(ద్రాకృతిగల. 
లేఖ చే జిహ్నీ తమయిన లలాటము కొలది) ౩ ఈ వాశ్యార్థము తరువాతి (ను. 

పంచాళతుతోం 'జేర్చివివరింపం బడును. > 
౯ - a 

పంచాళత్తు ఎం 

| fH మాతిహనన్౦ శ్వేనభాగభేయేనోపథావతి. సవవాస్శా త్పాప్మానమభిమా. . 
చిని 

| క్ష్! | | 3౯ 6. లభేతయః పౌప్మనాగ్భహితః స్యా క్పాప్మావా అభిమౌాతి రిన్ల) మేవాభి: . 

| pe లం (ప్రణుదత 3 ఇన్హా)యవ జ్రిణేలలామం డాోృద్దనాలగేతయమలగర 

కాజ్యాయసన్మ కం రాజ్యం నోపనమేదిన్ట మేవ వజిణగ్ 0 శ్టనథాగో ' 

టేనోపధావతి. సవవా చాకు సదనం నలా ఇక. 
= హా లావ 

| 
— 

క్ గే వసన, 

గం ౦ జేసి 
ఇ: శ 



[అ౨హు౧. కృష్టయజు స్వేదము, అనుర.పం౧] 3౮౧ 

౧ ఎవడు పాపముచే (గహింపంబడినవాడగునో, (వాండు) పాపషమునుంబో 

గాట్టునట్టి యిం దునికై_ ఎద్దు నాలంభనము చేయవలయును. పాపమేశ|తువు. (ఆయజ 

మానుండు) శత్రువును నళింపంజేయునట్లి యింద్రునే తేన (యిఇద) భాగము చే. 

బాందును. ఆయిందుడే యాయజవానునుండి పాపహావపమైన శత్రువును. బోగా. 

సును, ౨ రాజ్యము కొ అకు సమర్హుడగు చున్న యెపురుముని రాజ్యము ఫొందదో ! 

= ఆప్రుగుషుఃకు న్మజముక ల యి౨(దునికొజకు యెద్దునాలంభనము చేయవలయును. ఆ 

యజమానుండు వ(జ్రియగు నిం|దునే తనభాగముచేబొందును.  ఆయిందుడే 

యా యజమానుని కై. వ జసమమగు నాయుభముసనిచ్చును. ఆ వ(జసమమగు 

నాయుధమా యజమానుని శ తుసంతాపముకొజకు: (_బదీప్తువిగా. చేయును. ఈ 

యజమానునింగూర్చి రాజ్యము పొందును. శ్వేతపుండవాలాంకి కమయినయెన్డు ముఖ 

మున కభిముఖమెన కొమ్ములుకలది యగుచున్నది. వజముయొక్క- రూపమై సమృ 

ద్గికొఅక గుచున్నది. 

తృతీ ఘూనువాకము సమాప ము. 

hs 

వ — ww అ 

అను వాక ము ర, 

| | | | | 

౧౬౧ అసావాదితోో నవ్యరో చతత ౫ దేవాః (పాయక్సిక్సి మైచ్చన్నన్భా 

| | | 

ఏతాం. దశర్ధభామాz లభ స్తతయై  వాస్నీనుచమదధు ౨ రో బబ 
— ol 5! 

| 
వ్మావర్చసకామాః స్యాత్సస్మాఏ తాం దశర భామాలభేతాము మే వా22దిత్యే 

| | | | 

గం స్వేనభాగ భేయేనోపథావతి .సవవాస్మీ 'నృ)హ్మవర్చసందథాతి (బహ్మవ 

9 | 5 | 

ర్చ స్యేవభ వతి 3 వసన్హా ప్రాత స్ర్రేన్లలా మాశాలభేత గ ష్మేముధ్యం దినే। 



3౮౨ [అ ౨. (పం ఆంధ వేదములు. అను కోపం ౨ 

0 (పూర్వ మొకప్పుడు) ఈనూర్యుః డు [పకాశింప లేదు అ్యపకాళముకోఆక 

'దేవతలుపాయము నాలోచఛచించిై. ఆపకాశముకొటకి పదివృషభముల, సముదారు 

ము నాలంభనముచేనీరి. ఆ పదివృపభముల సముదాయము ఆలంభనము చేయు! 

కోత నే యా సూర్వునియందు కాంతినిః గలుగ జేసిరి ౨ ఎవండు _ట్రవ్మావర్చన్ను 

షోరువాండగునా | వాండాయాదిత్యుని క పదిన్భహభ ముల సముదాయము నాలర్షః 

నము చేయవలయును. (ఆయజమానండు) ఈయాదిత్వు నే తన (ఆదిత్య) భాగము" 

నేం బొందును. ఆ మాదిత్యుండే ఈయజమా నునియంను ట్రహ్మ వర్చన్సునులలు? 

జేయుచున్నా(డు. (అప్పుడు య జమానుండు) (బఅహ్మవర్చస్సు గలవాడే యగును 

ఈ వాక్యార్థము తేరువాతి (=వ) పంచాళత్తుతోం జేర్చి వివరిపం బడును. గ _ 

ఖా 
అనో 

పంవానతు ౨, 
అవాలని 

౨౬ ౨ శ్రీఖ్ళితి పృష్థా ఇ్బరవ్య పరాస్టా శ్రీఖ్ళితివారా జ్ర నీ /ణేవా అదిత్యస స్య 

| 
జాగంన్ి వసనా ప్రాతర్లీ) షే మధ్యం ది చేశరద్యపరా హే పం యావే న్యేవ తేజాగొ 

నీ 

భాలి ర సంవత్సేరం పర్యాలభ్యనే 

in ల 

కా స్యవానకున్లే 3 త్రయ ప్రయ లభ్య న్తే2భి పూర్వ మే వాన్ని నేజో 2 

సంనక్సకోవై.. (బ్రిహ్మానర్పస స్య 
క్రాా'ంవక్సరవవో క. (బన్మావర్పస్తం పయచ్చకి (టన్నావర్భ స్యేళ్ళ 

వలీ ౫. సంవత్సరస్య్ పరస్తాత్పా)జాపత్యం కదుమ్! 

౧ వస నకాలమునందు (వాతః కాలమున జెల్లనిరేఖలచే చిహ్నాకమైన 

నుదురుగల పళువిశేషముల మూా(డీంటి నాలం భనము చేయవలయును, (గ్రేవ్మకా కాల. 

మునందు మధ్యాహ్న సమయమున వమహూండు తెల నివీపుగల పశు వ్రులనాలంభ్లనమా, 



అలు FET eA bre 

వమవూటి నాలంభనము చేయవలయును, ౨ ఆదిత్యునికి మూడు తేజస్సులు (అ వ 

గఅం|ప౧. కృషయజుకేదము. అను. రో పం 3,] 3౮౫ r 

' చేయనలయును. శర తాా-లమందపరాహ్తాసమయమున తెంని తోకగల పఠకునాల 
౧౧౭ లీ 

వ్, 

నగా) వస నకాలమునందు (పాతుకాలమునను, (గ్రైహ్మశాలమందు మధ్యాస్నా* మ 

: యయమందును, శర త్కా-లమందపరాన్లా సమయమునను (ఆన్న నగనిభావము ) ఎన్ని తేజస్సు 

లుకోలవో! వాటినన్నిటిని సేవించవలయును. ౩ (వసంత వ్రుకందువలె గైవ్టశొరద్భు - తువృలందుణాడ మూండు మూండు “పళువులాలంభనము ' 'చేయ-బ డచున్నవి 
కావున పూర్వసాదృశ్యము ఈబుతువులందుకూడ తగుచున్నది. ' ఇమే) ఈయ: 
 మూానునందు పూర్యమువ ల నుత ఆ రకాలమునందొ(గూడ తేజస్సు విధింపంబడుచున పు 

ది అని తాత్పర్యము, రో ఒకస సంవత్సరము (నియమము నవలంబటించి) ఆలంభనము 

చేయవలయును. సంవత్సరమే (బహ్మవర్సస్సు నిచ్చునది. సః వత్సరమే యాయ జ 

మానునికొజుకు (బ్రహ్మవర్చస్సు నిచ్చును. (అప్పుడాయజమానుండు) (బహ్మవర్చ 
స్పు కలవాంజే యగును, ౫ ఈవాశ్యార్గము తేరువాతి(3వ) సంచాక త్తుతోం జేర్చి 
వివరింపంబడునసు, 

. | 1 | | wre 3౬3. ౧ ఆలభేకే పజాపతిః సర్వా దేవతా దేన తా స్వేవపతితిన్థతీ *యదిబిభియాక్జుక్న 

a జేవానామిస్ట్రియం పీర్యమయువత రద్యమఖ్య, 12% 

ర్శాభ విష్యామాతిసోమూపౌన్లగ్ం క్యానమాం శక స్తామ్యావై చేవత్ 

యూపురువ! పాస్టాః పశవః స్వయైవాై స్మ 'జేవతయా పళ స్త చ క్ర 

రోతిగదుశ్చర్భా భవతి ౩3 చేవాన్టనైయవక్సాస్టాట్ర న్న స్పర్థ్్త 

ere 7 
లా జ 

+, 7 జ న 

ల ఉపా చా 
( 

“౪ * ౧"సంవత్నమునకుంబిమ్మ.టం (బజూపతిబేవతాకమగు.  ప్రళభవరము (పసపు 
“oO ౯a 



3౮5 ;అ ౨ (ప ౧. ఆం (ధ వేదములు. ఆను ర పం క 

పచ్చ) గల పళువ్రునాలంభనము నేయవలయును. సర్వజేవతా స్వరూపుడగు. 
(పజాపతియే దేవతలయందు([బతీష్టావన్లు డగుచున్నా(డు. ౨ చెడిపోవు. దర్మ 

ముకలవాయండనగుదునని (దురద మొదలగు 'హేతునుల చేం గుష్టురొగము , నెవండ్యూ! 

హించునోో యెవండుభయపడునో  వాండుసోమపూవ. దేవతాకమగు నల్లని పశువు; 

నాలమ్భృానము  సేయవలయును. _ పురువుండు సోమ చేవతకలవాండు. (అనగ్గా' 

సోమచదేవత నారాధించువాఃడు) _పశువ్రలు పూవదవకతాకములు. సోముడు త్తే 

దేవతాత్వము చేం బశువుం చెం జర్భమును (బాగుగ) చేయును, చెడుకర్నమ్లు. 

కలవాండుకాయ. 3 ఈవాక్యార్ధము తరువాతి (ర వ) సంచాశత్తుతోం జేర్చి 
వివరింప బడును. 

తూ 

పంచాగతు ౫ 
వట 

శ 

5౬ర. ౧ యవత్వంతే చేవాఅనున్య న యమోవా ఇవమభూద్యదర్థయగాం. నత! 
వవ మొ 

ల! 

| 

తికే ప్రజాపతిముపాథావ స్త స్త ఏతే" ప్రజాపతిరాత్మన ఉక్షవశ" నిరమిమిో 

- Te | 

ష్. ్ క క గ టు 

శంకా! న. 

న fy [a ie శే సు కా =. 4a " 5 

Marten Mn బపు న ia al pret = మము అము, 

/ 
యోభాతృవ్వ వాన్స్యాక్సస్పర్గమానోవై ప్లా వరుణీమ్ ॥ర॥ 

5 f | 

౧ 'దేవతలుశుు, యముండును, ఈలోకవిషయమె పరస్పరము, స్పర్ధక్షలవా రె 
ఆయముండు దేనతీలయొక్క_ యిం దియమాపమగు పేర్యమును (బేవతలనుండి 
నగా జా సను, (కావున) యమునకు. యమత్వము. సంపన్న మైనది. అప్వుళ్లు జేవతరీ 
విషయము నాలో చించిశి, పూర్యము మనమే (భూలో శాధిపత్యము. బొంది) lool 

మో! ఈోాధిపతస్ట మును. యముడు పొందిన వాడా యెనని పిమ్మట వాచేవతల్లు ra 

"3 
a 

(| 



[అ౨పీ ౧ కృవ్ష్ణయజు శ్వేదము అనురీ పం ౫% ] 99౫ 

పతినింబొందిరి. ఆ|పజాపతితననుండి సేచనసమర్గమగు (అనగా జూలునిలువంజేయు) 
త్పోత్సాదకమెనదానిని, వంధ్యను సృష్టించెను. ఆచేవతలు, విషువరుణులు, "దేవత 

గాంగల వంధ్యను యిం దదేవకాకవుగు దూడను బుట్టించు శే కనునట్టి పశువు 
నాలంభసముచేసీరి. (పిమ్మట వారు) ఆయముని వరుణపాశము చే హించి విష్లు 

రూపమగు యజ్ఞము చే యముని వీర్యమును నళింపం జేసిరి, యి దునియొక్క.. 
యనుగహము చేతనే. యూయముని ఏర్యమును నళింపంజేసిర. ౨ ఈవా క్యార్థ 
ముతరువాతి పళ్బాళత్తుతోం జేర్చి వివరింపంబడును, 

పంచాశోత్తు >» 

52౫%. ౧ వశామాలశేతెన్ష ముతూణం వరునేనై వ (భ్రారృవ్యం (గావాయిత్వా 

విస్ణునాయ కేన (పణుదశ ఐన్ఫైకై వా స్యేస్టి)యంనృ కే. భవత్యాళ్ళనాహా 

2స్య (భాతృవ్యో భవతీ 3 ్షోవృత)నువా నం వృ్మత్ర హతః హోడళ్యీ 

రోగ రసి నాత త్తస్య వృ త్రస్య *రతోగావ ఉదాయనావే దేసళ్య2భవనా 

సామృమఖోజభునే2నుటై తృమిస్తః 

౧ ఎవండు క తువులుగల వాడో, వాండు (వారివిషయమై) స్పర్ధక లవాడై 

విష్ణు వరుణదేవతలు చేవతగాగల వంథ్యపశువును ఇన్ష్రదేవ తాకమణగ తో. 
కపశున్ర నాలంఛ నము చేయవలయును. (ఇట్టయద్వ) వరుణ పాశము చేతన 

క తువ పిచి విష్ణూ పమగు న ముచే నళింపచేయుచున్నాండు. ఈకత; 
శ్రయొక్క్.. వీర్యము నళించిపోవును. (అప్పుడు యజమానుడు) స్వయముగా (విజ 
అాముకలవా:డు) అగును ఈయదిమానునియొక్క. శత్రువు తీరస్యతుండగును. 
2 (పూర్వము) ఇంద్రుండ వ్భ(తాసురునిః జంపెను, ఆయిం|దుని- చచ్చిన వృతా 

49 



3౮౬ [(అ౨ (వం ఆం(ధథ వేదములు. అను రో, వుల]. 

సురుండు పదునాటు సర్పాకారములగు శొదీరములచే (కాక్ చేతవలె) బంధింెను... 
అఆవ్ఫ[తాసురునియొక్కం శ్రస్సునుండి కొన్నీ యావులుపుటినవి, ఆయావులు' వీకిష్ట 

దేహసంబంధు-లై నవి. ఆగోనులయొక్క. పృవష్ష భాగమునందు వృషభమనుసరించి 
వెళ్లైను. ఆవృవుభమునుద్దేశించి యిం(దుడాత్మేను (అహో |! నా కార్య మునీద్ధను... 

యినదిగ దా! యని) పూజిం చను. (అప్పుడు) ఇందు(డు ఎవండీనృవభము.. సున 
భనము చేయునో శపాపమునుండి వెండువిడివీింపంబడునని యాలోచింశెను, -. 
(పిమ్మట) ఆయిం[దొండు అగ్ని చేవ తాకమగు న లనికంఠముగల పశువును, ఇద... 
'చెవతాకమగు వృషభమును నాలంభనము చా ఆ యిం, దునియొక్క. స్వభా 
గముచే న టై టయినయగ్ని పదునాఖు సర్పాకారములగు శరీలమయులంగూడ 
దహిం వంజేసెను వం[దుండు ఇన్ష/ భాగము చేతనే యాత్మయందు నామర్థ్యమును 
ధరించెను, 

ఇ్షతస అస్తేయం క కృష్ణ గ్రవమా2 లభ రై జెన్) మృ షహభం తస్యా గ్ని ేవన్వేన . 

౧ ఈవాశ్యార్థమ పూర్వపు పంచాళత్తునందు.. వివృతము. ౨ వకు... 
వాపముచే గహింపంబడినవాండగునో, - వాండన్ని బేవతాకమగు. నల్ల నకం రహ్వణోక 3 
పశున్రను, ఇం|బ్రదేవ తాకమగు వృషభమును - (=ఎద్దు) ఆలంభనము చేయప్ట లతను 



t 

7 12 
[అ౨. (ప౧. కృహ్ణయ జు న్వేద ము. అను క. పం ౭] 3౮4 

ఈయజమానుని నంబంధమగు తానిచ్చిన హవిర్భాగముచే సంతుష్టుండగు నగ్ని 

పాపమునుగాడ దహాంచును. ఇం దయాగముచేత నే ఆత్మయందు సామర్ధ్యమును? 

నాత్మయందు ధరించును. (ఇట్ట యజవమానుండ్ర) పాపమునుండి విడిపింపం బడును, 

పరిళుద్దుండగును, 

పంచాగతు ౭ 

3౯౭. ౧ పాస్మానమ వీ పదవా తె శె కనే) ఛేస్ట్రియ మాళ్మన్గత్తే ముచ్యలేపాపనోభ 

వత్యేవ 3 ద్యావాషృధివ్యాం భేనుమాలఛేత జ్యోగపరుద్దో2న యో ర్సివా 

| | 
వహా2 పతిప్వీతో 2 భేవజ్యోగపరుద్డ్ ద్యావా పృధిఏఏవ స్వేన భాగధేయనో 

య. "తే a ( | పతే | ఆడీ | పథావతి ఏవై నం (పతిస్టాంగ మయతః (ప త్య వలిప్యతి 3 పర్యారిణే భవతి 

1] | 
పర్యారవ హ్యేత స్వరాష్ట్రం యో ప్యోగప రుద్గస్ప ఏ మృధ్ధ్యె ర వాయవ్యం 121 

రు 

౧ ఈవా క్యార్ధము కవ పంచాశతేనందు 'డెలుపంబడినది. ౨ చిరకాలము 

రాజ్య భఘండై న వాకు ద్యావాపధివ్ బేవతాకముగు నావు నాలంభనము చేయ 
వలయును, ఈపృధిఏిద్యూలోకములందు (బతిప్పితుండు కాని వాండుజ్యోగపరుద్ధుం 
(డని చెప్పబడును) (ఈయాలంభనము చేసిన యజమానుడు) ద్యావాభఖాూముల. 

చొందుచున్నాడు. ఆద్యావాభూము లే యీయజమానునిం (బలిస్టనుం బొందించు 
చున్నవి. (అప్పుడతడు) | పతిగావంతుండగుచున్నాండు. 3 (వయావు చూడిడియగు 
చు (బసవకాలము నత కమించి పిమ్ముటం జాలకాలమునకు (బసవించునో ! యది 

పర్యారణీయనిబిలువ( బడును.) సమ్మద్ధికాఅకు నట్ట పర్యారిణి యగునావే (యాలం 

_ ఛనమునకు) కావలయును. ఎవండు చిరకాలము రాజ్య్యభ్రష్టుండో  ఏనియొక్క 



3౮౮ [అ ౨ వ౧ ఆ౮[ధ వేదములు. అను కో పం]. 

రాష్ట్రోము పర్యారియగును. (అనగా భోగ కాలము నతి క్రమించినతకు వాత పొంద. 

బడునని భావమా) ఈ -ఈపదము ౮వ పంచాళత్తులో వివరింప: బుశును, 

సంవాళతు ౮ 
— 

| 

3౬౮. ౧ వత్సమాల భేత వాయుర్వా అనయోార్వక్స ఇమేవా పతా ఢలోకా అప 

| | 
శుప్కా-విడపళుప్కా-2 థెవజో స్గ పరుద్ధో వాయు మేవ స్వేన భాగభేయీనో 

| | థి | | 
పధావతి సఐవాస్మా ఇవమాలోకాన్విళం (పదాపయతి _పాస్కాఇ మేలో కాః. 

శే పలిష తే తస ని క బర న్ 
స్నువ భ్ స్ట్నం విడు పలిష్ట. IJ] 

౧ ఎప్పుడు సామంతరాజులు (పభువ్రనందను రాగము పోయినవారగుదురో న 

సౌమాన న్యజనముకూడ ' అనురాగము పోయినదగునో, అప్పు (స ఉరాద్యి CE ముండు... | 
rr: 

నాయుదేవతొాకమగు దూడనాలంభనము చేయవలయును ఈద్యావాభూము.. 

లకువాయు వే దూడకదా. అప్పుడీరాజ్య| భ్రమ్టుండు తనభా౫మువే నాయకే. 
rane 

బొందును. ఆవాయువే ఈయజమానునికె సీసామంతరాజులను, ఇతరసామాన్య .. 

జనులనుకూడ అనురాగము కి లవారివిగాం జేయును. ఆసామంతరాజులు ' క్రూ, 3 ; 

మణులు మొదలగుధనము నధికముగా నోసగుదురు, ఇతరసామాన్యజనమూ క కాడ 

ఈ పభునును పేవించును, ; 

చతుర్థానువాకము సమాప్తము, ౨. 
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[అ౨ (పం, కృష్టయజాుగే్టోేదము. అను ౫. పం ౧.7] 3౮౯ 

అనువాకము ౫ 

'ం ఏమపే!ర్లోత్సయ  ఉోత్త్వమః పళురానీ శ : 2౬గొ, ౧ ఇన్నావలస్య బలమపార్ష్ య శ్రమః ప శాస్తం సృష్టం (పతి 

| l | | | సంగృౌహూూూద్యదత్త్ం సహ్మస్రం పశవో౭నూదాయ న్స ఉన్నతో౭భన 
| | | | [ 06 జడ (ఓ చే ష్ న్ కళ ౨ ద్యః సళుకామః స్యాత్సవతమైన్ద) మున్న తీమాల భే తేన) మేవ స్వేన ణా 

[ : | |. గధేయెనే పధావతి సఏవాస్ట్మెపళూ స్స్నయచ్చతి  పళువూనేవభన 
వ శాఖ 

త్యున్నతః "Ol 

౧ (బలుండను రాత్షసుండు తస్కరుండై యెచ్చటనుండియో కొన్నిపన్సు 

వ్రు లనపవారించి భూబిలమునందు స్టాపించెను. అవ్య త్తానముం బెలిసిఫాని యిందు“ 

డు బిలముణదెరచను. (అనగా బిలమునకుం షబనమూయంబడిన రాతినిం 'బళ్టగిం 
చెను. (అందు) ఏదియుత మపశువాయినో దానివీపు నవలమ్బించి యె కోను. (అదియా 
పళుసముదాయమున కధిపతియగుటవలన) డానిననుసరించి చేయిపశువులు బయలుదేర 
నవి. (పూర్వ మేయున్నతే మైనను) నాపళువు (ఇ౦(దునిచేం దీయంబడుటచే) మికిగాలి 
యున్నతమెనది. ౨ ఎవండు పళువులంగోరువాండగునో యాపురువుండింద. దేవతా! 
మగు ని (పూర్యోక మె న) యున్నతసళున్ర నాలమృనము సేయవల యును. (అట్టి యద 

వమానుండు) పం(దునె తానిచ్చిన వావిర్భాగము చేంబొందును, ఆయిం[దుంజేయూాయడజ 

మానునికొజకు: బశున్రలని చ్చును. (యజమానుడు పశువులు కలవాండగును.) 3 
న్లో ఈపదమున కర్గము ౨వ పనసలో 'మొదటివాక్యముతోంగూర్చి చెప్పయడును. 

పవ్చూళ త్తు 2 

| . . oil : త80. ౧ భవతిసావాసీ9వా ఏపాలశ్లీ యదున్న తో లఖ్మీయైవపళూసవరునే 3 
వా చే mm ఇనా అ ప 



[9౩ (పం. ఆ౦(ధ వేదములు అను ౫.పం 3] 

| | | | | 

యదాసహ్మస్రం పక్నూన్నావ్ను యాదధథ నైప్పవం వామనమాలభ్స తే తన్ని 

| . | | ం 5 | Re 

నై ఏ తత్సహ్మసమధ్యతిస్థ్టత్త  స్మాదెహబామనస్స మోామీతః పళుభ్యపవ్యప 

| | 
జా తేభ్యః (పతిష్టాందధాతి 3 కోz రతి సహసం పళూన్పాపుమి ఆహా 

| | | 
రహోరా, తాణ్యేవ సవా సగం సం వాద్యా22ల భత పనవః | ౨|| 

౧ ఉన్నతమగుపళువు (ఆలంభనమునకు యోగ్వమెనది.) ఉన్నతేమ నుట యేది 

కలదో, ఇది (మిగిలిన) సవ్శసమునరకు సమ్ప దూపము. (ఇట్టివాండు సవ్చుర్ధి 

నూపమగు) లకి గతో గూడుకొనినవాడ. పళున్ఫలను బోందుచున్నాండు' 

ఆ ఎప్పుడు యదవూను6డు వేయిపకువులను బొందునో! అనన్న రము విషు దేవ 

తాకేమగు వామనపశువ్రు నాలంభనము సేయనలయును. (ఎందువలన) సీవామన 

పశున్చునం దే (లీలగా) నాపశుసహ స మధివ్మించి మున్నదో! అందువలన నీవామనీ 

పశువు విష్టుదెనతకు బాగుగ నవేక్షితమెనది. (ఈవామన పశ్వాలమ్భృానముష 

బూర్వము) Xలిగిన పళుసహ సములకొలుకు( దుతిప ను (గడ్డి--నీరు సమృద్దిగాగళ 

నివాసస్థానమును)' వేవినవాండగును. 9 ఈవాక్యార్గము 3వ పనసలోని మొడటి 

వాక్యము తో, జేర్చి కూర్పంబడును, . 

పంవానతు 3, 

| | 5 
౨౭౧, వాలెూరా (క్రాణిపకూ చేవ ప్రజా కాన్న లిస్థాంగమయ ౨ త్యోపఢీళో! 

చేవాతమాలభేక ప్రజాశామటవధ యోవావశం (పజాభైప పరిభాధన్నే యో 
| - a zoo {| పజాయెస సన్స జాం నవిద్దకఓవ ధయః ఖలయవావత ఎైనిసూ తమకు 



లీల LEDS మెర త 
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| | | ని యా వేహదృవత్యోప.థీ తవ న్వేన భాగ భేయేనోపథావతి తావవాసె శన ఇది _ _ _ | క్ష ద ( 
| | | 

ద్యో నెః (ప్రజాం _పుజసయ నివిన్స తే। 

౧ సవహా[సపశువ్రుల (నొక కాలమునందు) ఎవడు పొందుటకె సము జడగ్న 
మార వున్నా(డని విజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు ? వేయిఅహోేరా| కములు (పశువ్రం౫ మము౫) 

సంపాదించి మూలమ్మనము సేయవలయును. పఘన్ర లే యహోరా[తములు. (అప్పు 
డు) ఉత్పన్నము.లె న పశువులకుం (బలెట్టను. బొందించును. (అనగా వేయిదినము లు 
[క్రమముగ నొకదానిని సంపాదించి యూలంభనము చేసి” వెన్ముట వానీనాలమ్భువ 

నుగ టే 

" ముచేనీనవోం బళున్చలకుం (బలతిఫఘను సంపాదించం బడినదగునని భొవము) ౩ పప 

shh ann seme 

_ ధులకొజరకు దూడలుచచ్చు చున్న వగుగోను నాలన్భానము సయవలయును, ఎవడు 
(పజోత్సాదనముశకె సమర్దుండై నను సం తొనమునుంబొందడో వీనినిగంతాజము 

ఇ నక 'యోషధథధి దెవతలంతీటను బాధించును. (ఇందుల కేగవాలమ్మనము చెప్పంబడినద. _ ఏవధిదేవతలై తే యీ గర్భమును చెడంగాట్టు నోవ్రయొక్క గర్భమునుంగూడ వాళ్ళ 
నము చేయును, ఏవిగర్భవి నాళ కారి యగుచున్నదో | (అనివెనుక కన్వయము ) 
అట్టి యజమానుడు ఓవధిబేవతలనే తాసిచ్చిన వహావిక్భాగమువేం బొందును. ఆ 
యోనధిదేవత లే యా యజమానుని ఫొజ్రిక్తు యజమానుని సమృన్థియగు పర్యము 
వలన (తమ శేతస్సు చేతనే) సం తొనమునిచ్చును. (అనగా యజమాను(జౌరసమగు 

. సంతానము నే పొందును. కాని నీవలన మా(తముగాదు.) (ఇటుపెన లోక ససిష్థి 
' చేనోవధులు [(పళంనిం చం బడుచున్న వి.) ఉదకము లే (కారణములగుట వలన) ఓవ 
_ ధిస్వయాపములు. (యజమానుక్షుం బుట్టంబోవ్చ) పురుషుండుకూడ నునక స్వరూపము, 
(ఆ పురుషుడు పుట్టుకకుం బూర్వవసత్తనిచెష్ప బడుచున్నాండదు.. కావ్రన నుదకరూ 
_పముగ నున్నయోవధులే యజమానుని కాలుకు స్పష్టముకాని శరీరాకారముగల 
' శెళస్సువలన స్పష్ట్రమెనశరీరమునిచ్చు చున్న వి. అందువలన నెవడు తెలిసీకానుట లేవోఆ 
పండితులు పొవురులును ఉదకములు త్ర యజమానునికొజకు స్పష్టముకాని శరీరా 

; శారముగల కేతస్సువలని స్పష్టమగు శరీరమునిచ్చు చున్నవని ఇాహుచున్నారు. 
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గం సూతవశామాలభేత భూతికామో2 జాతోవావవషయోzలం భూ తేన్ట 

| 
సన్ఫూలై9 న్నప్రావ్నా తిన్ష/ం ఖలువాఏపాసూ త్వావశాz భవత్ 1౯. , 

౧ ఈ వాక్యాగ్గము వవ పనసలోం చెప్పండి డనది. ౨ (ఒ కపర్యాయముకని 

పిమ్మట గూ డాలగు గ్ర సూతనశయనంబడును) ఐశ్వర్యమును: గోరుపునుషండ్యు 

ఇస్త/ దేవ తాక్రమగు నూతవశయగు పఘవ్రునాలమృనము సేయవలయును. ఎవండు వ్యా 

ర్వము (పొందుట) శె సమస్టండై నను ఐశ్వర్యమును పొందుట లేదో వాండువుట్టిన 

వాడై నను వ్వునివానితో సమానుండు. ఈ సూతవశయగు'గోవుకూడ (మొద 
సిం దసమానమగు వత్సను(గని (పిమ్మట) వన్యయినది, (ఈ యాలమ్భ నము చేసిన 

యజమానుడు ఇందు నేతానిచ్చిన హవిర్భాగముచేం బొందును. ఆ యింగద్రంతై, 

యా యజమానునై శ్వర్యముం బొందించుచున్నాండు, (అప్పుడు) 

వన్తుండగుచున్నాండు. 

పబఖ్బూశ్ త్తు క్ల 
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| | | ! 
తీయాత్సురుపొతమం _ నపిజేద్విచ్చిన్నోవా _ ఏతిస్యరోమకీభోయో నా 

హాణః స స్నో! 

ల Al he RUM E, క్ు. కి 

౧ ఈ నాశ్యార్థము పూర్వపుపళఖ్బూశత్తున వివృతము. ౨ వదూడనుంగనిన 
,ఏమ్మాట (ఆవు) వంధ్య్యయగునొ, (అనంగాందరువాత సంతానము కలుగదని కా!) 

ఫం ద్రబేవతాకవుయిన యాదూడను  (వూర్షమం| తోక,మగు సూతవశాలంభనము 
నకం బెమ్మట) నాలంభనము శేయవలయును. ఇదియీ యా ముఖ్యమయిన పర్వము. 

“కావున నీ యజమానుడు) ముఖ్యమయిన యిం|దియమునే పొందుచున్నా(డు 

"ఈ సూతవశయొక్క. దూడ యిం|దసమానమనియు, నట దూడను ఇంద 'డెవతా కము 

లకర 

త్ 

కన యాలంభనము సేయవలయుననియు, దూడ యిం ద్రియశార్యము కావ్రునను 
ఇం దదేవకాకమగుటచే ముఖ్యమయిన యిం దియము నే మెందువబి భవము) 
' ఎవడు మా(డవ పురుమునినుండి సోముము పానముచేయుట లేదో (కేట్లవిచ్చిన్న 
, లోమవీధుండు) ఇన్హా వస్తా ౧గ్నదెవ తాకమగు సాంబోతుగావిడిచివ అనంగా దుక్కి బంజిలా 

గుట మొదలుసపరులలో కుం చని ఇడ్డునాలమ్మనము చేయవలయును, ఎవడు (బావ్మా 

సే సుండగుచు మూడవ పురుషునినుండి సోమమును| డావుట లేదో ఏనిరమొక్కొ_ సోమ కీభ 

(ము విచ్చిన్నము (అనిభావము) (ఇయ్య్యూలన్భునము చేసినయజమాను(డు) తానిచ్చిన 

ర్త వావిర్భాగముచే నిన్హా/గ్నులనే పొందుచున్నా(డు. ఆయిం[దాగ్ను లే యాయబనూ 

నికే సోమవీధము నొసగుదుదు, బయ్వ్యజమానుని సోమ వీధము పొందును, (సోమ 

వీధము = సోమయాగము. ) std MSY er te లీక గ అనని 

925 తృతీయాత్పురుపాతోమం నవీబజతీన్తా9న్నీ ఏవవేనభా గ ధేయేనోపథావతీ 

చట్టాల గ. 0 



పం ౧ 
౯౬ (అ ౨వ ౧ ఆ౦(ధ వేదములు, అను ౬. సం ౧౫ 

| | స 

గ్ 0 సమానానాగం స్యామితి బృహస్పతి మేవస్వేన రానే టినో చేధన 

| | 

సఏవై నం సృృష్టుగ్౦ సమానానాం కరోతి గ్రామ్యేనభ వతి 2: కితిప్ఫష్టోభవ 

౨ 
వే 

ఇ 

- 
న్ 

స్పత్యోపే్య. 'దేవకేయా సమ్మీఖ్యై ఈ పౌన్టలం శ్యామమాలేక 
| ol న. 

న్నకామో౭7న్నం నె పూపాపూపణ మవ స్వేనభాగభేయనో పథాశ 
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౧ (గ్రామము తనకుగావలయుననియు, సమానులగు ఇకంగ్రామస్వాత 

లోల డానొకండుకావలయుననియు, నెవడు కోరుకొనునో, అట్టియజ వకాన్యు 

బృహస్పతి దేవతాకమగు తెల్లని ఏ పుభాగముగల పళువ్చు నాలమ్భునవము భేతకువల 

ను, (అటి యజవమానుండు) తానిచ్చుహవి ర్భాగము చే బృవాస్పతినే. పొంద 

ఆబ్బహాస్పతియే యీయజవమానుని సమానులగు నితర గ్రామస్వాములలో సన 

న్గిగంజేయును. (అప్పుడా యజమానుండు) (గ్రామస్వామియే యగును. . ౨ 'బ్బవ్యా 

తిదేవతాకముగు తెలనివీపు పశువు (బృహస్పతి) దేవత చే సమృద్ధికొ అకు నగుచున్న 

కె అన్నమును గోరుపురు వుండు పూషుదేవతాకమగు ,సయ్వ్పు వ్రాలమ్మనమ్ము. శ 

వలయును. అన్నము (పోవుకము కావున) పూష దేవ తాస్వమాపమ్సు.. (ఇష్టియన 

నుండుపూమదేనత నే తానిచ్చినహావిర్భాగము చేబొందు చున్నాండు. ఆపూవుబేవత! 
sh 

యో యజమానునిశే. యన్నమునిచ్చును. (అప్పుడు యజమానుండ) న్నముగల్ల 

డగుచున్నాండు. me = 
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5౭౭. ౧ అన్నం (ప్రయచ్చత్యేన్నాదవఏవ భవతి ౨ శ్యామోభవ త్యెతద్వ్వా అన్న 

ll 
స్యకాపగ్ 0 సమృ ర్ట 5 మారుతం సృన్నీమాల భతాన్న కామెోా2న్నం 

{ | 
నె మరుతోమరుతసవస్వేనఫాగ భేయెనోపథావతి తవవాస్మాఅన్నం _పయచ్చ 

| మ | 
న కన్నా దవివభవతి ల పృశ్నిర్భవ తత ద్వాఅన్న స్యరూపగ్ 0 సమృద్యా ౫ 
ర. _ — వ ఎ" రి 

| | | ల 

వన్ష్రమ రుణమాల భే లెన్టియ కామ ఇన్ల) మేవ! 

౧ ఈ వా క్యార్ధము క్రిందటి పనసలో విస్పష్టము, బి నల్లని పశువు (అల 

మృనయోగ్యమగుచున్నది.) ఇదియే యన్నముయొక్క- రూపమగుచు. సమృద్ది కొణిక 

గుచున్నది. 3 'అన్నముం గోరు పురుషుడు మరు దైవ కాకమగు తెల్లని పకుస్ట నాల 

మృనము చేయవలయును. అన్నమే వురుద్రేవతా సగిమావము. (ఇట్టె ' యజమానుండు] 

తానిచ్చిన పురోడాళ భెాగముచే మగు దేవతలచే పొందుచున్నాండు. ఆ మరు ఫ్రవతలే 

యీ యజమానునకు నన్నము నిచ్చుచున్నారు, [అప్పుడు యజమానుడు) అన్న 

ముల దినువా దేయగుచున్నాండు. అన్నసంపాదకులగుట బే 'మరుత్తులన్న స్వమాపముగా 

వర్షి ౦పయుడిరి. ) ర పృశ్నిపళువు (ఆలమ్భున యోగ్యమైనది) వ్రదియే. యన షముయొక్క- 

స్వరూపమై సమృృద్ధికొరకునగుచున్నది. (స్ఫన్ని!= తెల్లనిపశువు.) A ఈవాశ్యార్గము 

శపవాతి' (3వ) పన్సలో (వాయంబడును . 

|| | | + | 

: కలరా ౧ స్వేన భాగ భే యేనోపధావతి సవవాాస్సి న్నిస్ట్రయం దధాతీన్లి స్ట్రోయావ్యేవభ వ్ 



| | | | | | 
. . ఎతముపధ్వ స్తమాల భేతసనికామస్పవిత్యావె (పసవానామోశే సవితారమేవ 

| | | | | 
శ్వేనభాగ ఖయనోపధావతి సవవాసై గ సనిం (ప్రసువతి దానకామాఅమై 

| 
(ప్రజాభవ రో న్యుపధ్వసోభవతి సావ్నితొ షే పేాహ:ః| 

౧ ఇస్ప్రాయమును (సామర్ధ్యమును) నోరుపురుషుండిం[ ద బేవతాకమగు నెజని 
పఘవు నాలమ్భనము చేయవలయును. (అట్టి యజమానుండు)ఇం[(దునే శానిచ్చుహవి 
ర్భాగముచేణాందును. ఆయిం([దుడే యజమానునియందు యిం[దియమునుంగలు: 
గం జేయుచున్నా(డు. (అప్పుడు యజమానుండు) ఇన్షి)్థయ వన్తుండగుచున్నాండు. 
౨ (గొప్ప) కనుబొమ్మకల యొజ్జని పశువు (ఆలంభన యోగ్య) మగుచున్నది. ఇదియే 
యిం(దునియొక్కు- రూపమగుచు సంపద గబ్లుటకు' గారణమగును. 3 ఇతరులవల్ల 

దానమును(గోరు పురుషుడు సవితృచేవతాకమగు సంకరవర్లముకల పశున్ర నాలం 
భనము చేయవలయును. |పేరణములలో, దేవన తాహనములో సవితృ దేవత సమర్థ -. 
మగుచున్నది. (ఇట్టి యజమానుండు) సవితృ బేవత నే తానిచ్చినహావిర్ భాగముచే. ల 
బొందును. ఆ సవితృ దెవతయు యా యజమానునికై పరకర్శ్భృక దానమునుం (బేర. 
ణచేయును, దానకాములగు (పజలీయజమానుని యధీను లగుచున్నారు. (పరకర్శృ. 
కము = ఇతరులు చేయునది.) ఈ సంకీగ్లవ గ్రముకల పశున్ర ఆలంభన యోగ్యమగు. 
చున్నది. సవితృ దేవతాకమగు నీపళువు చ వతల (వరణచే సంపదనిచ్చుచున్నది. 

పంచాశతు ల, 

| | | | | టం. ' | 32౯, దేవత యాసమృ్థ్యా వైశ్వదేనం బహురూపమాలభే తాన్న కామో వైశ్వదేవం: 



[ఆ ౨(ప ౧. కృష్ణ యజుర్వేదము. అను ౬. పం స్మ] 3౩౯. 

| | వాలన్నం విశ్వానేవబేవాన్న్యేనఫాగభే యేనోపధావతి తపవాస్మాఅన్నం 

| 
దప్రయచ్చస్త్యన్నాడివీవభవతి ౨ బహుహాపోభవతి. బహురూపగొం వ్యా 

| | | | 
గ్ చ Fs జ ~ -ా న్న 0 సమృ భె ఎదెశ్వే దెవం బహురూపమా లత (ాముకామోనె 

| | 1. | శ్వచెవ్నావె సజూ తావిశ్వానేవబేవా నేన భాగ భేయే నోపథావవి తనీ 
ల! 

వామ్మై॥ 

౧ అన్నకాముండు విశ్వేచేవ దేవతాకమగు రంగలాకదానిలో నొకట్రికలియక 
బ'హువస్థములుగల పళువ్రువాలంభానము.. దేయనలయుకు. అన్నము విశేషదేవడవ 
తాకముగదా | అట్రయజమానుండు సమ స్త'దెవతలను తానిచ్చిన హవిళ్ళాగము చే 

బొందుచున్నాండు. ఆ విశ్వేదేవతలే యీ యజమానుని కై యన్నము నొసగుదురు. 
(అప్పుడు యజమానుండు) అన్నముశుం దిరువా డసును. (విశ్వేదేవులు = బేవతావి 
శేములు.) ౨ బహురూసములుగలపశును అలంభాన యోగ్యమగుచున్నడి. (భక్ష్య, 
భోజ్య, చోవ్య, భేదముల చే) బహుహపసములుకల యన్న ము సమృద్ధిని గలిగించు 
నున్నది. (సోహ్యము = ఆ గుటకువయోగ్యమయిన ద్రవపదార్గము.) ఈ (గామ 
మునుంగోరు పునగుముండు విశ్వెచేవ 'చవతాకమగు బహుమయాపములుకల పళున్ఫునాలఏ 

నము శేయవలయును. సోదరభృుత్యామలు విశ్వేచేవ దేవతలు గలవారుగ చా! 
శకి యజమాను(డు సమ స్తదేవతేలను తానిచ్చిన వావిర్భాగముచేం బొందును. ఆ 
ర్వ చెనతలీ యజమానుని సోదరభ్ళ త్యాదుల నొసగుదుం. (అప్పుడు యడమా 
కడు) (గామసాపియగును, 

ళు పంచాశ తు గి 

«| 1 1 | 
"౮-౦. సజాతాన్నయిచ్చ్భన్ని (గామేనభవతి ౨ బహుమాబేభవఐతి బహూుదేన 

చూ అవునా. న 



060 [అ ౨. (క్ర ౧ ఆం ధవేదము లు, అను ౬. పం ౫*.] 

| 
2 | | In 

తో] హ్య్వాహ సమ్మ డెక్టి 5౨ | పాజూపత్సేం తూపరమాల త యనస్యాానాక్జ 

౧ ఈవాశ్యార్షము ష్ చు (రవ) పంచాళత్తుత. జేర్చి ఏవరంపంబడినది, ౨ 

బహుకరూపములుకల్గినట్రయు, బుదాండేవతలు ఆజేవతగాంగలపకువు స మృద్ధినిచ్చుచు 

న్నది. ఎవడు శెలియబడనిరోగము చే. వీడింపుబడునో, (అనగా రోగవీషయము. 

తెలియకున్నను, బలముశ్రీ ణించుట మొదలగునవి కన్వ్యు ఎచుండునో, వాడు) (పజాపతి 

దేవతాకమగు సకాలమునందుంగూడ కొమ్ములురాని యెద్దు నాలంభనమూ చేయ. 

వలయును. పురుషండు |పజాపతిదెవతాకుండుక దా! (వై ద్యులచే 'తలియంబడన్నిదెన . 

రోగముఎవనిని భాధించుచున్నదో, దానిని (బజూపతి తెలిసి కోనుచున్నా డూ 

(ఈయజమానుఃడు) తానిచ్చినపురోడాళ భాగమువేం (బజాసతినే పోందుచున్నాండు. 

ఆ (పజూపతియీ యాదీ ర్థ రోగమునుండి యో యజమానుని బిడిపీంచుచున్నాడు. 

(1సామః = దీ ర్రరగము) ర ఈ కర్మయందు సకాలమునందు:. గూడ కొమ్ములు = 

రానియెద్దు ఆలంభనరోాగ్యమై యున్నది. ఈ పశువు "దేవతాంన్ము చేః (బజాపతి' 

_ప్రంబంధియె ((పజాపలీదేన తాకమని తా॥ సమృద్ధిక లిగిం చుచున్న ది. 

పుష్టోను వాక్ ము సమూ సము. 



[అ౨ప ౧. కృప యజుర్వేదము అను౭పం౧ ౩) ౪0) 

అనువాకము 2, 

| | | 
కలాం. ౧ వపటా్క_రో వై గాయ తియై శిరా 2చ్చిన త్తసె § రసః బరాzపతే త్తం జబ్బు = అల అననా 

| -| | అరబ ఆలి 53 షా అ న శ ర << జ ప 
బస్పలరు వాగ్ఫస్త త్సా ౩లిషస్థా వశాzభవద్భ్య్యో ద్వితయగ సరాపతే తెం 

| | | | | మి(తావరుణా వుపాగ్భహ్రీ తాగ్౦ం సాద్విరూపావవా2 భవద్య స్తృతీయః 

| | 
/ | రాపశ త్రం విశ్వేచేవా ఆపాగ్ళవాన్హా బహాు్హా పావశా? భవద్యుశ్చతు 

| | | | పరాపతేత్ప ప్పథిపీం (పావిశ తేం బృవాస్పతిరభి ॥ 

౧ ఈ వాక్యమునకర్ణము తరువాతి (౩వ) పంవానళతునోం జేక్చి వివరింప 
డును. 

బంహాధతు 9, 
mre») 

| ౨ ౨ అగృహ్లాదస్తే్ట పాయం భోగాయేతిన ఉతవకోః సమభవద్యలోహీ తం —— £9 ౫ యు మ _ _ గా 
| | , Cl | పఠావత [దు ద్ర ఉపాగ్భప్ట+ త్వా రౌ ద్రీరోహిణీనశాzభవచ్చా శ స్ప 

| | | |. త్యాగ్ 0 శితిష్పష్టా మాల వేత (బ్రహ్మవర్చస కామో బృహస్పతిమేవ చేరను 

టు 

+ | | | | భాగ భేయనో పధావత్తీ సవవాన్ని గ్రవ్మావర్చసం దధాతి ట్రహ్మవర్చ స్వేన 

| "1 1 1] భవతి 3 ఛన్హసొం వావహర సోయద్యేశారస ఇవఖ్సలు | 



౧ “శావట్” అను మ న్లోమున కభిమాన దేవత వషట్కారము) వహటూ- = 
రము గాయ తియొక్క శింస్పును ఛుదించేను. దానినుండి రేసముపడెను. ఆ రసమును ; 

బృహస్పతి (గహించను ఆ రసము తెల్లని వీపుగల్లిన గొక్షగు గోవాయెను.:. 
ఏ లెండవరసముపడెనో దానిని మి తావరుణదెవతలు |గహించికి. ఆ రసము రెండు - 

రూపములుగల వన్చరియాయెను. ఏమూ'డవ రసము పడెనో, దానిని సర్వచేవతలు. : 

(గహించిరి. అది బహువ ర్లెములుగల గొడ్డుటావు ఆయెను. ఏ నాల్లవ రసముసడెనో - 

అది భూమిని. (బె చేశించను. అది తేనయొక్క- భోగముకొ ఆకు వగు గాక యని బృహ 

స్పతి దానిని (గహించెను, అది వ్యర్థపీర్యముగల నృవభమాయెకు. ఏది యెజునిడె. ల 
పజెనో, డానిని రు దుండు (గ్రహించెను అది రుద సంబంధ మయినదయి. రోహి. 

యను వంధ్య మాయెను. .౭ | బవ్మావర్చస్సునుం గోరుపురుషుఃడు బృహాస్పతి బేవతా . 

న మగు శితిప్పృప్టుము నాలంభనము చెయవలయును, అట్రయ? మానడు బృహ 

స్పతినే తానిచ్చిన హవిర్భాగము చే పొందును. ఆ బృహస్పతియ యజమానుని: 

యయందా (టబహ్మావర్యస్సు నుందును, ( అప్పుడు యజమానుడు ) యహ్మవర్చస్వె... 

యగును. ౩ ఏది నంధ్యయగు గోవ్రకలదో ఈరసము ఛందస్సులకు సంబంధమయి. 

నదియే. (బహ్మావర్పస్సు రసమువంటిదికదా. ఛందస్సుమొక్క నసమువేత నే రస 
హాపమగు (బహ్మవర్చస్సును శేవించవలయును, ప 

పంచాగ్లతు 3, 

| | ల! 
4౮3౩3. ౨ చైటహ్మావర్చనం ఛన్చసామే కేవ ర సేనరసం (బ్రహ్మవర్చ సమవకునే ౨' 

_ య 
+ 
% b 

ళు శక్ ళ్ 
న 

నౌ Pres J 

మ్ | వ న 

న 

తానరు వీ ఆకా మం Oy స (ల నరుణిం ద్వయాపామాలభేత్ర వృృవ్వ్ఆ మత్రం పాఅహార్వారుణీఠా : 

| 3 | | 1 (తిరహోరా. తాభ్యాం ఖలువై పర్టన్యో వర్ష తిమ్మ వరుణ వెవస్వేనభా గణే. 
mR 

వ. యనో పధావతి తావేవాస్మా అహాేరా| తాభ్యాం పర్లన్యం వర్డ్ యెతేశ ష్ణ న్ అనో జ. న ఆటే యో ఎక! హ్ 



[అ ౨. (పం. కృప్తయజు క్వేదము. అను 2 పం ర] రోం౩ 

] | | 
ద, నె న గా నా! 2 వ య్ ఆ సాం వావిషరసో యద్చ శరస ఇవఖిలు వై వృ ఎనీ న ' మెనర సన | 

౧ ఈవాక్యార్థము పూర్వము వివృతేము. ౨ వర్ణమునుంగోరు పురుషుడు 

మిత్ర, వరుణ దెవతాకి మగు ద్వొమూప పశువ్రు నాలంభనము చేయవలయును. పగలు 

మి|త దేవ తాకము. రాతి వరుణదేవతాకము. మేఘు. డహోరా తేముల చే వరించు 

చున్నాడుకదా.. (ఇట్టి యజమానుందు) మిత్ర, వరుణ చేవతలనే తనిచ్చిన వహావిర్భా 
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చంబడీనది ౨ [గామము(గేరువాండు సర్వ'దెవ 'జేవతాకమగు బహువర ములుగల్ల 
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౧ తనతొ య్యునవారు. లేనివాండు విశ్వే దేవతాకమైన యాగము చేని" 
తనవిధివల్ల నే తోంబుట్టువులంబొందును. విశ్వేజేవతతే యాతని, దోబుష్టువ్రలనిచ్చా 

| ౧౧ 
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౬ ఇ దరు. దానివల్ల (గామస్వామియగును. గొడ్డుదగు ఆన్రరసము ఛందస్పులరసమే. ఆ నోదరభ్యృ త్యాదులు ఆరసమువంటెవార్రుకచా ! ఆరసము చేత న సోదరభృ త్యాదులు 

బృహస్పతినే తానిచ్చిన వావిర్భాగము వేం బొందుచున్నా(డు, ఆబ్బవాస్స కియ్ 
యాయజమానునియం జు (బవ్భ్శావర్చస్సును శ్వ వీంచును, (అప్పుడు యజమానుడు 
[బహ్మావర్పస్సు కలవాడే యగుచున్నాండు. ( వ్య వీర్య ముకల పశు వ్ర=ఎద్దు) 
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నెనమ్ | 

౧ ఈవాంక్యాగ్థము పయిపంవాళతులో (నా మంబడినది, లె ఎద్దు యేది 

కలదో ఇదిగో కలిసికొనుచుళ్నది. ఎద్దు నోవ్రలతో నరణ్యమునకు- వేయి వఅల్న' 

వాటినెనుక నే యింటికి వచ్చుచుండుట (పసిద్ధము. (అనగా నిం|దియ నియమము. | 

పు yr మా a . య్ | శి | న చస స్త్య్యయచ్టుపోనాయం వ ia a TR yn ign పచమ 

కలదని తాత్పర్యము. ) (బహ్మవర్చస్సు అట్రియనునంటిచే (ఇన్షి$య నియమముకల -' | 
వానికి సారధీన పదార్థమనితా॥) (కావున నీ యెద్దు నాలంభనము చేసిన యజమా ' న 
నుండు) ఇంది యనియమము చేత నే న్వాథ్నమెన (బహ్మవర్చస్సునుం బ గొందుచున్నాడు. ' i 

3 శ తువధను(గోగు కురుషుతు రునదేవతాకనుగు రోహిణీ పళువ్హు నాలంభనము . 

చేయవలయును. (అట్టి యజమానుడు) రదునే తానిచ్చిన హవిర్భాగము చేం బొం క 
దును, ఆ యదమానునవై (ర్యుదుండు ఈ శత్రువునంతేబను భేదించెరు. (అప్పుడే. 
శతువు) మరణముంబొందును, రుద దేవ తాకి మయిన యీ రోహిఃణో పఘవ్హ "దేవతచే: 
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{ DEN (టీ క ఎమ్ 

ద్ 
| 

వ ౦చథా ల్లి (బవ్మ్శావరగ్గ న్వేనభవతి 5 చై లోయాపోభవత్యసా | 

౧ ఈ సూర్యు(డు (పూర్వమొకవ్పుడు) (పకాళి 
అకు రెనరలు సాయము ధ్ నాశొదించి౯. ఆ సూగ్యూనిక సూర్య దేవతా క మెనట్టియు 

ఇ శ వడు (బహ్మనర్చప్పు 

గోవు నాలమ్భనము చయనణయును. 

దును. ఆ సూర్యు జేయోూా యజామానునియందు vu 
వర్శస్సును బోవీంపం జీ ఇబ్మవర్శ్చస్సు అంజ దయుచునాన్నిండుం (అప్పుడా యసమానుండు (బహ్మవర్శ 

Te స్టయుగును.) 3 దీనియ 3 ము ౨వ పం వాశత్రుఖో్ వివరింపం డును. 

సా . ౧ వాతవతోు యతో న తయా ne | | ' 

| 
వల్ సమవరు పే 7 జం. x | గ్ నే స్ ౨ బావా ఇొస్పత్యాం బ్య భుకరల్లమాల ఫే తొ భి చరన్వా 

ల 

గా , త . ల శ 1 | 
క్ రౌందథేకే వాలం పుర సాగ్నార్ట వే ద్వరుణేనె వ _ఫాతృవ్వ జము 



ర0 [అ ౨. (ప ౧. ఆం (ధ వేదములు, ఆతను ౮, పం 3] 

| | 3 | 
(్రైహాయికే డ్రహ్మాణాస్థృ ణు తే ళీ బభుకరి భవ ల తడై జవ్మా 

| 
ణోరూపగ్ంసము న్య ౫ స్ప్యోయూబోభవతి వ్యజొవై స్ఫ్యో వజమే 

| 
బాస (పనొరలి శరమయంబర్హి ౫శృణాతి || 

౧ యూపము బిల్వవృతము (మారేడుశెట్టు) సమ్బుస్థమై మెనడి. కావలయును, 

ఈ సూర్యయెచ్చట పుమైనొ ! డానినుండియీ బిలము పుస్తైను. (ఇప్పుడు సూర్య. 

వీలములు రండు నొక యోానినుండి పుట్టుటవలన ఏ రెండును సమానయోని కలవ న్న 

గుచున్నవి. (కావున యజమానుడు  సయోనియగు (బహ్మవర్చస్సునుం బొందు. “న 

చున్నాడు. ౨ శతువధంగోరు పురుషుండు బృవాస్పతి దేవ తాక మైనట్రియుం వింగళ్ళ 

వరముగల పనవులతోం గూడిన పశువు నాలమృనమా శేయవలయును. 3 వరుణ దేవ. న్షముగ, చ 

'లాకము పడికపాలములందు సంసక్భాతేమునగు పురోడాశమును, ముందుగసమర్చింహ = 
వలయును. (ఇట్టివాండు వరుణ పాళము చేత నే శత్రువులను (గహింపంణేసి బృవాస్ప..... 

లిదేవ తాకవు ఫు లి 9 ను, | త్ర వ న... వ గు కర్మే (శత్రువును) హింసించు చున్నాండు. ఈ వీబ్దళ ర్భాముగల ... 

చెవులుగలపకువ్ర (ఆలమ్మున యోగ్య) మగుచున్నది. ఇదియే బృహాస్పతియొక్క_ రూపు. 

మై సంపద నొసంగుచున్నది. ౫ (అ౨ అను పం౭లోని ర, స్ప ౬, వాక్యము లే... 
యిచ్చట ఒక వాక్యమాుగాం గూర్చంబడినవి, అర్ధమచ్చటనే [(వాయంజబడినది, కావున: - 

నచ్చట చూచుకొన వలయును. యూప సంభము స అను నాయుధతుల్య 

అగా నుండవలెను. స్ఫ్యయె వ్మజాయుధఢధము వంటిది.) 

పంచాశత్తూ 5. 

: 
f | టా డ్ గ్ | 

లభ్లేత్తే. = 

చారం. ౧ ఏవై సంవై భీదక ఇధ్* గ్రభిన లేవె నం 3 వె ప్తవంవామన మాలభేత్తే: ..... 



: [అ ౨పో ౧. రు పష య ౧ | J అ ప్ల జు ర్వే దము అనురాపం ఈ] రోం౯ 

యం యస్తోనోపనమేడి(షు ఇ వ | వ ర్స యిజ్ఞావిష్ణుమేవ శ్వేనభాగభేయ్ నోపధా అవాయు 
— జే 

| | 
వతిసవవాసె ప = ఎ ఆ. యజ్జం పయచ్చత్యు పెనం 'యజ్ఞ్ నమతివామనో భవతి 

| | | నెప వో హ్యేవబేవశయాసవ తా ఫ్ గ్త్ వనాయూసమృ్మాద్యె 3 ఇ ఏవ/ంవడబ. మాలశ్లేతపళు 
| | . క్ 

Ja | | క్ట కామస్త కష్టా వై పళు నాం మిభునానాకు | 
అను. 

— 

౧ -ఈదాక్యాగము పూర౦ంళుపనసలో వా లో 
ఉన. కల్ న్ పూర్వ పుపననలోని ౫వ కములోనిదే ౨ ఎవనిని 
యజ ముపాందదొ | నాయడు వివ తౌ రాక న 
డు క్ మదెన కమగు పీపళువ్చు నాలమృనము చేయవు 
"యును విషువే యజము, ఇటి డు విషునే తా ష జము ఇల్పయజవమౌానుండు పిస్షునే నిచ్చిన హవి ర్భాగము వం 
పొందును. ఆవిము'వే యాయజవమానుని మ ను gl యజ్ఞాము నొసయగున్ను (అప్పుడే) యజ 

పంచాకతు జీ 

క 
| | ౧, ప తా నభా వా 

“౯౧ ౧ (పజనయితా త్వేస్టారమేవ శ్వేన గభయేనోపథానతి సవవాసె 2 న 
న్ _ మూ క 

అను. అలన అనాను కానని. 

oo 

| | _ 
| పళూన్నిధున్మాన్సజనయతి a (పజాహీవా ఏతస్మిన్పశవః (పవిషాఅ'ె 

అనాలా. 
— న నాని 

రు న్ా 

| . అల అలో అదం అంచ '... వపుమాన్తృన్వడబఃసామూబేవ్యపజూం పళూనవరున్లే 3 మెతగ్ం శ్వేత 
టాం 3 | | మాల భేత సజ్ఞా )మే సంయకే సమయకామో మి తమేనస్వేనభాగఢేయే వాల 

_ (= ఇం అలాల. కాదా కాన్న వూ 

| | I _నోపధావతి సవ ఇనం మి లేణసంనయతి | 
fh 1 ఇ 
| 

|] . 
శే న్. ర్2 a 



ర౧6 (ఆ ౨. (వ ౧. ఆం |ధ వేదములు. ఆను రా సం ౬] 

౧ పశునవ్రలంగోరు పురుషుండు. త్వష్టృచేవతాకమాగు బడబము (గుజ్రిము) 

నాలంభనము చేయవలయును, త్వ ఎ్రదేవతయ మిధునములగు (జంటలగు) పళువ్రు 

లను బుటించునది. ఇట యజమానుండు తానిచ్చిన పురోడాళ ఖాగము చే: ద్వీప బ్ర. 
: ప) a) 

'దెన్స నే వొందుచున్నాండు, డె త్వష్ట యె టం ౨ యజవమూానునరు మిధువముల గ పశు 

ఆధ అచ వ _ క 5 | వులను( బుట్రంచుచున్నా (డు, (లోకములో బురుషునకు గనవృృద్ధిో నితరులు యు 

తము నెటూహీంతురో, అట గుణమునందు. గూడ నేదొ యొక స్కై న్వేలమణముండు "| 
aa a డా |. 

టచే నితేరము'త న గుజ్బములు దానిని ఆడగుజ్రమను (ఛా నివే. బొందుచుండును. - 

ఆ గుజ్జమునకు బడబమని వేరు.) ౨ ఈబడబమునందు (క్రీ త్వలక్షణములుండుట చేల) 
లు 

- 

(బజలుు పశున్రలు (సవేశించు చున్నారు, (అనగా దానియందు సంతానమును. 

బుట్టించుటకు మజియొక మొగగుజ్రమునుం కేస్చటకునై _పజలకుగబవృ తియనియ్య 
ఆడగుజ్దమనే భాని చే నికర పశువ్రల (పవృతీయనియు భావము.) ఇట్టి. మొగగుజ్ర.. 

శన 

చెయవలయుము. (ఇట్టవాండు) తానిచ్చిన ఫురోడాశ భాగము చే మి తదేవతను పొంద" 
చున్నాడు. ఆ మ్మిత్రదెన్టండీ యజమానుని శ్మత్రున్రనకు మ్మితత్వమునుం గల్పించి. 
మిత్రునితో గలుపును. . 

పఖ్బాశొత్తు. ౫. 

| | ఖ్ ' 
3౯౨. ౧ విశాలోభవలివ్వావసాయ యనేంపై న జావ కొషనూ :. .' విశాలోభవతివ్య ల్యేవై నం ౨ (ప్రాజాపక్యేం కృష్ణమ. 

| | | I వ. ల భతవృష్ర-కామః (బజాసతిరేషవృస్త్యా ఈ శే పజాపతిమేవ స్వేనఫాగ ధే. a 

| | | yp tu యేనోపధావతి సవవాస +పగ న. _ సవ నపవ్నాస్సెపర్టన్యంవర్షయతి ౩ కృష్ణోభవత్యేతదపవృవ్య. 



)అ౨. (ప ౧. కృష య జు శే దము, ' అను కా పం ౧.] ౪౧ 

౧ ఈయిప్రిధుందు (యూపస్ర0భము) విశాల మీయుండవలయును. (ఈపూ 
రోకు విధముగ సంధిని? గోరుపురుషుని) నితరరాజు మి[త్రునిగానే నిశ్చయించుచున్నా 
డు ౨ నర్గముః గోరుప్రుకుము:డు డు [పజాపతి దేనతాకమగు కృష్ణ పశున్చ నాలమ్మనము 

_ సేయవలెను. (ప్రజాపతియేవ్యా మునకు సమర్థుండగుచున్నాండు. (ఇట్టి యజమానుడు 
'(చేజాపతినే పొందును. ఆపజాపతియ్ యాయజనూనునికె మేఘము వర్షి గ ౦పం చేయు 
ను. 3 నల్పనిపశువాలమృనయోగ్యమగుచున్నది. ఇదియే. వర్ష ముయొక్క_-ఈళూపము, 

_ ఈమాపముచెత నే (యజమానుడు వర్షముం బొందుచున్నాండు. ఈ చిితవరము యా 
రా 

గల పశువాలమ్భ న యోగ్య మగు చున్నది. (కాని యిది) మెటుపును యబవమారునికై 

పుట్టించి వర్షింపంజేయురు, ౫ [క్రింద వై పునకు గొమ్ములుగల సశువ్ర నాలమృానము 
చేయవలెను ఇది వ మునే యీ యడజమానునశకై యిచ్చును. (ఈ పశువధోము 
ఖమగుటచే వర్ష ధారకు సమానమని వర్ణన) 

అష్టమాను వాకము సమాస ము. 

0 వట 

అనువాకము ఈ 

శూ 

| 1 ణ్ | - “విషం, ౧ వరుణగ్ ౦ంనుషువాణా మన్నాద్యంనో పానమక్పవ తార వారణేంకృ హారి 

1 | Te, 
వఫామపళ్యత్తాగ్ ౦ స్వాయై టబిన తాయాఆ2లభతేతతోనై తమన్నాద్యము 



రం౨ [అ ౨ పం. ఆ౦(ధ వేదములు. అను ౯. పం. ౨.]: 

లేదు, 

దానిని తనదేవత కొఅకాలమృనము చేసెను. దానివలన (వరుణుడు) అన్నాద్యము : 

నొందెను. _౨ అన్నముకొజకు సమర్థుండ చున్న నెవరినన్నాద్యము వొందదో!. 

అతనీవరుణ దేవ తాకమగు కృష్ణ వన్య సువ నాలమృనము సే చేయవలను. (ఇట్రి యజ 

మానుండు) అన్నాదు డగును. నరుణదవతాకవముగు కృష్షపశున్ర "దేవత చే సమృద్ధి. 
ae 

| _ గ పానమ 9 ద్యమలమన్నా ద్యాయసన్న మన్నాద్యం నోపవమేత్పఏ తాం 

| | | | dl = 
వారుణీం కృిప్లాం వశామాల బేత వరుణ మేవ స్వేన భాగ ధేయేనోపథాపతి'.! 

| 
సఏవాస్మాఅన్నం (పయచ్చ్భత్యన్నాదః || 

౧ సోమాభిషనము (రసముపీండుట) శజేసీనవరుణుని నన్నాద్యము వొంద. 
ఆవరుణుండు ఈవరుణ బేవతాకమగు నల్లని వన్య (గొడ్డుదిపళువుజూ చెను. 

టం ఈ బంగ + 

వప! టయ" తపయవంత్తేరల టు 

కొాఆఅగునగుచున్నది. (అన్నాద్యమూలఅన్న భత్షణళ కి.) . 

వ్ర. ౧ వవభనతి కృషాభవతి వారుణి హ్యేషా దేవతయా సవా ౨ మైత 
1 ట్ట న. . 

ష్ Yr agatha ithe? త hun hw a 

i గ్ ం స్వేతమాల భేత వారుణం కృన్ణమపాం చాషదీనాం చసన్హా నన్న కావ ం 

మ్మైతిర్వా పపధయో వారుణీరాపో2 పాం చఖలువా ఓవదీనాం చర సజు | 

. 
| | | బీవామో వి తొవరుణా చేవ స్వేన భాగభీయేనో పభావతి తావేవాస్మా | 

| 1. ఆన్నం _పయచ్చతోzన్నాద ఏవభవతి ॥ 



[అ. ౨ ప ౧. కృప యజుర్వేదము, అను ౯. పం, 3.] కం 

గా ఈవా క్యా మొోటన పనసలో వివరింపబడినవి. ౨ అన్నముఃనగోరు 

పురుషుండు బుతువ్రుల మొక్క-యు, నదీ శేతే ముల దఘమొక,-యు మధ్యయందు మి(తే 
దేవతాకమగు శశ (తెల్లని) పశువును వరుణదేవతాకరుగు నభనిపశువును ఆల 
మనము నేయవలయును. శీవధులు మిత దేవతాకములు, ఉదకములు వరుణచేవ 
'తాకములు. ఆమితాళవకుణ దేవత లే యీాయజమానునికె యన్నము వాసంగదుగు. 
అపుకు యజమానుండన్నా దుండగను. (అన్నాదుండు=అన్నము. దిను వాడు) 

పుచాళశ్లతు 2. 

1 1 | 3౯౫. అపాం చావధినాం చసం ధఛావాలభత ఉభయ ర్యా వగుద్దె్య = విశాఖో 
యై 

| 1 
దష దేవతే సమ్వుచ్నె 3౩ మె, కగ్' సత మాల భేత యూప భవతి ద్వ హా తే క్ష్ త స “గ్ మ్ 0 శె ల్లో 

{ | | వారుణం కృషం జాగామ మావి యనై సతో భవతి మి లేతెవాస్కై వరు 

1 .l 
ణగ్ ౦ గవముయతి య దారుణ స్పాకూదెవై నం వరుణ పా శాన్ముల్బత్యషత . 

1 | { యదీ తాసుర్భవలి జీవతేవ ర డేవానై పుష్టిం నావిన్షన్ | 

౧ ఉదకేముల యొక్కయు, నోషధులమొక్కయు,సంధి (వర్దాకాలమందు ) 
యందు నాయుభయర సమునుబొందుట ఒకె (పూర్వో కమయిన పశువు) చాలంభన 
ము చేయవలయును. + ఈపూర్వో కృ కర్మయందు యూప స్తంభము వివిధము 
ఎవైన కొమ్మలుకల చె యుండందిగినది. (వివిభమువగా నిచ్చటరెండని భావము ) చేవ 
ఈ స్వరూపమైన యీశెండుశాఖలు సమృడ్షి కలిగించుచున్నవి. 9 దీర రోగియ యా అ ఖం 
గు పురుషుడు మిత దేవతాకవముగు చెలనిపళువున్ను వగుణబేవతాకవుగు నలని 



“సంక [అ౨. [ప ౧. ఇర (థ వే ద ములు అను ౯, పం ౫] , 

సథువ్రురు ఆలమ్మనము శేయవలయుకు. ఏదిమితిదేవతాకమో ! అది మితు)ని - 
' శేశజే యో యజమానునికె ((కూవ(డగు) వరుణుని శమింపంజేయును, ఏది వరు 

'. ణ "దేవతాకమో (అది ) లీరు9ముగ చే యీ యజమానుని వరుణపాశములనుండి '' 
.“వికుచును. పాణము పోయినవాండయ్యును మరలజీవించును. 9 ఈవాక్యార్థ 

ము తరువాతలిపనసలో ఏవివరింపంబడును. 

పంచాశ తు లే. 

| | 
౨౯౬, కాంమిధునే? పశ 

—0 

| | 

| | 
న్ద్న్యాం నసమరాధయన్రా నశ్వినావ (టూ తామావయో 

ర్వపహామైకళ్యాం వదధ్య సటకా చేనాభవ 9 న్యా పుస్టికామ న 

౧ చేవతిలు (పీజాస మృ స్ట రూపమగు ) పని ( బొందళపోయిక) (ఆ 

పుస ) మరుహ్యుయుభు నమునందు రు, పళురుభునము నందును (సంభ విచునని యుపా 
యమును ) జూచిరి. (కాని) యాపుష్షియందు సమస్టలుకారై 8. అప్పుడక్వినీ జే. 
తలు ఈపుస్తమాసంబన్గమైనది. ఈపుస్థయందు మేము లేనప్పుడు మాట్లాడనే కాం. 
డదు, అనిపలికిఎ, (కానన) నాపుష్తీ 'యక్వినీ'దే వతం యధినమెనది. ౨ పక్షిని, 
గోరువాండు ఈయ్వినీ జేవ తాకమగు కవలలో నొకకేయైన వన్హ్యపళువు నాలమ్మ.. 
నము సేయవలయిను. (ఇట్రియజమాను(డు ) అశ్వినీచేవకల వే తానిచ్చినవావినేం ... 
బొందును. అయ్య్వినీ "దేవతలే యూయజమానునియందు పుస్టినిధరింపం జేయ 
దురు, ( అప్పుడు యజమానుడు ) సంతానము చేతను పశువుల చేతను 
వెందుకు, 

నవమాను పాకము సమాళ ము 



ల లు Te, oP REN ల కాను 
| 

న cr Er tae 

అనువాకము ౧ 0. 

| | నభాగధేయే నోవధావతి తావేవా్య్చా శై సోమవీధం (పయచ్చత ఉపైనగ్ం 

i J | | | / సోమ పీధోనమతి యద్ధూ_మోభవతిధూ మిమాణమేవాసా దపహ న్ని లలామః 

౧ ఎవండు ద్న్ముర్చాహా డె సోమమును దాగనిచ్చకల వాడగునో (వాడ. ) 
అశిర్టనీ దేవ చేవతాక మలినమైన తెలరంగుగల పశువు నాలమ్మనము చేయవలయును. 
దేవతలలో నశ్వసీబేవత లే సపోమపానము.చేయనివాచె రి. అయ్యశ్నినీ దేవతలువిమ్మట 

మా 

సోమవీధముం బొందిరి. ఈసోమకీధమున క శ్లనీదేవతీలు దేవతలు. ఎవండు 'దుర్చా 
_ హ్మణుండై సోమమును దాావనిచ్చగలవాండగునో (వాండు) అశ్వినీదేవతలనే తా 

నిచ్చిన వావిర్భాగము చేతం బొందును. అయ్యక్విసీ దేవతలే యూయజమానున కే 
సోమవీధమునిత్తురు. (అప్పుడు ) ఈయజమానుని సోముదీధము వొందును, పశువు 
కేడి పొగవంటిరంగు కలదో అది యీ యజమానునినుడ్డి మాలిన్యమునేపోనా . 
ట్టును. "శ్వతవర్ల మేదికలదో (ఆది) ఈయజమానునియందు ముఖ్యమైన తేజస్సును 
భోహించును, 

| | | 5౮, భవరలిముఖతవ వాసీ నె దోదథాతి 9 వాయవ్యం గోమృగమాలచేతయ అవు వానను వు ఎని 



రోం౬ [అ ౨. [పం. ఆ౦[ధ వేదములు, అను ౧౦పం ౨.3 

| | | మజఘ్ని వాం సమఖిశగ్ ౦ నేయురపూతావావతం వాగృచ్చతి యమ 

| జఫ్నీ వాం సమభిశగ్ 0 సంతినై వ గామ్యుః సకుర్నాz౭రణ్యో యజద్లోమృగో E 

| | | నేవైవృగామేనారశ్యే యమజమ్న్ వాగ్ ౦ సమభీశగ్ ౦ _సంలెవాయ్చుర్వై 

| | 
చేవానాం సమ్మితం వాయుమేవ ౫ న్వన భాగ ధేయేనోపథా? తి సవవ | 

౧ ఈ వాక్యార్గము పూర్వపు పహ్బాశతులో విసృతము. ౨ హింస 
చేయనటి పురుషుని ( హంస చేసినవానినిగ ) నిందించువొరోవాడు వాయుచేవ 

లొ'కమగు  అడవిగోవును ఆలమృనము సేయవలయును. వహింసవచేయనివానిని 
( వ్య్టముగ ) నిండదింతునో ఇటైవానిని నిందామాపవుగు వాక్క[వొందును, ఏపక్ల్షు 

వ్ర గోమృగమో ఇదిగాామ్యాము... ( ( గామమునండలిడి ) కాదు ( ఆరణ్యక మృగ మ 

మునందు పుట్టుటయే దీనికి గారణము ) ఇదియారణ్యకముగాదు. (గ్రామ్య. 
వృమభమువలనంబుట్టుటయే. దీనికికారణము ) హింసండే. యనట్టి యపురుషునివ్యర్త a 
ముగ నిందింతురో ఇయ్యపనిన్లితుండు ( లేని నిందపడినవాండు ) గాగిమమునందు. . 
నివసించుట కండు ) కాడు. ( బంధువ్రలతో, గూడ వ్యవహారము లేక ో ోత్రటజ్యే 
దీని కికారణము. (వాన ప/సాదులవ తా ) అరణ్యామునంను నివసించుట క పరుడా. 
డు. వాయుదేవతయే దెవశేలలో(బవిత ) మెనది, ( ఈపూరో్యోక యజమరుతు ) నాయున్ర నే. తనఖాగము వేంబూంవును. ఆవాయున్ర యూయజనారునిలువిక్సుం. 
జేయును. ( ఇచ్చట గోమృ౫గమనగా - ఆనవృతోంలహాండ నరణ్యమందు సంచరించు. 
టకు. నెళ్ళినవృషభమువలన నొశకానొక యరణ్యగోవు నందు పుట్టినమ్భగవిశేవమని 
భవము. ఒకానొక పురువుండు _బెహ్మణునిచంపలి వాడై నను వీనిని P52 
సాన్మయని వ్యర్ణముగ జనులు. నిందించినప్పుడు వీనికీ పశ్వున్ర విధించంయబడినది) '.. 
ప్రా న్ని విషయములలో మనికి బూరో్యోక వు. లకుంగూడ నామ్యము చెప్పబడినది. సం ల 
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: పంజణారగ్లతు ౫, 

వ 
| | | 

| మ - ( అట న్న అ a - / ౯ 
ఎ న ర ౨ వకాచీవా వళ్వత్యదృన్తీ ఫ్య్రదృతితమ్. పాప్మానం : | | | | | ; (సవిశ తియన్యా 22వ్వి నళ స్యమాచే సూర్ ్యనా22విర్భవతిసౌర్యం బహూుమూా స 

| 3 మాల భే తాము మే వా??2దిత్యగ౯ం స్వేనభాగభేయేనోపభావతి సవ వాస్మా 
| | | 1 Ce అన అద్య జ హా ES గ అర షి 

తమః వావ్మానమపవాని |పతీచ వ శన్యుచ్చన వ్యుచ్చత్యపతమః వాప్మాన 

గొంనాతే! 

| ౧ ఈవాక్యారము పూర్వపుపనసలో వివరింపంబణె, ౨ (అగ్నీ రోతాగువా 
: ధి 

వూ" ల ఓ పతిః సరాజేత్యాది సహ్న్మ సనంఖ్యల బుక్కు లతోంగసాడుకొని న శస )ము (మం సై | ము), అశ్వినమనం బడును.) అది అలిరా తియాగ మునందు రా(కోయను నామాంతర ; ముగల శస 9ములు పఠించినవిమ్మట నుషఃకాలమునకుంబూర్వము  నారంభించంల 

౭ : యనురాగము లేనిడా రాతి (వాతఃకాలముంబా:దుచున్న ది. (కప్పుడు యజమా - నుండు. (సకాళవిరుద్దమగు) చీంకటిని, స్వర్షవిరుద్ధమగు పాషమును బొందును. ఎవని కేశర్టని ము (ఆశ్వ్నల గురించినయాగ ము) (పయోగింపంబడీనద గుచుండగా సూర్యుం 7 విర్భవించండో (అట్ట పూర్వోకయజమాను, డు సూర్య దేవతాకమ గు బహువి? ము “లుకీల పథువ్ర గాలమ్భృునము చేయవలయును. (ఈయ జమానుండు) ఈనసూర్య నే తనిచ్చిన హవిర్భాగముచే(బొందును. ఆసూర్యుండే ఈయజమానునుండి శమస్సును, ఫాపమునుంబోంగాట్టును. ఈయజమానునికొజకు ర్మాతియన.రాగముకలదై తవ.సనఎ ను పాపమును, బోంగొట్టును, 

మ సరము లేదు ) (వయజమానునికప్పుడు సూర్యుండు దయించడో) -ఈయజవమాన్న నిక 

దశమానువాకము సమాస ము. 
ర 

ఇ 



ఈరగూ [అ ౨. (పం. ఆ ౦(ధ వేదములు. అను ౧౧ పం౧| 

అను వాక ము ౧౧. 

| . 
ళంం ౧ రన్హంవో విశ్వత స్పరీన్ద ౦ నరోమరుతో యద్ధవోదివో యావ శర్మ 

| | | 5 - 

- 3 భ రేష్విన్ల)గం సుహవగ్ం పావామహే2గ్ ౦హేోముచగ్ ౦ సుకృతం 

i " | 
'దెవ్యంజనమ్ |! అన్నీంమి త్రం వరుణగ్ ంసాత యే భ గండ్యావాష్ఫథిప్మరు 

! | | | 3 
తః సస యే! 5 మతునః ప పంజ్మావసరా మమతువాతో అపాం వృపా 

వై 7 చ లా _ అవావాన _ 

| | 

ణ్వాన్ | కిక్రతమిన్హా పర్వత "యువం నస న్నోవిశ్వేవరి వస్యన్తుదేవాా! ౪ 

| 

(వీయావో నావు ॥। 

౧ ( “ఇం[దంవో విశ్వతస్పరీం[దం నరోమరుతః” ఈభాగము ౬వ (పపా 

ఠకమునందలి యంత్యానువాకమున జెప్పంుడినది. “యద్దవోదివోయావఃశ ర్చ” 

ఈభిగము ౫వ (పపాఠకమునందలి యం త్యానువాక మునందుం జెప్పంబడీనదిం 

పేటిక ర్పమచ్చటనే (వాయంబడినది.) ౨ సుఖముగనాహ్వానించుటకై శక్య'మై 

నట్టియు, శాపమునుండి వడిపింపం చేయు నటయు, కోఛనమెన పీతమునుంజే. 

యునక్టీయ్కు  న్వగ్గమునందున్న టియు, సస్యాదులను (వర్ష మువ్వారా) బుటించు నట్ 

య్య నగ్నిన్సి నింద్రున్కి మి త్రబేన్రనిి వరుణుని ఖగ దేవుని, చాకావాభాములను, మరు 
దేవతలను (నావిస్సులు) సంపాదించ బడీనవగు దుండగా (యజమానునియొక్క)" -. 

(కేయస్సుకొఆకు (చెవతలకయి, వావిస్సు నిచ్చుటకాఅకునుం విలుచుచున్నారము" . 

౩ సరమును భత్షీంచునట్టియగ్ని దేవుడు మమ్ము సంతోమింపం చేయుగాక. . “పగ 
Arran 

మమ్ము సంతోమింప చేయుగాక. ఉదక్ ములకు వరకుడగు మేఘుడు మ! 
లూ ఖు సం. 



[అ ౩. పి) గా కృన్ష్లయ జు రే దము అను ౧౧. పం 9 ] ఈ౧౯ 

సంతోవింపజేయుగాక. $ యింద, హీ మవత్పర్య్రతములా రా! మారు మమ్ము 
నూత్ముముగ చేయుడు. ( అనగా పాపభూయిష్టులమగు మాకు పాపక్షయమును 
చేయుడని భావము. ) ఆ హవిస్సు నిచ్చుటచే “సమస, దేవతలును మమ్ము: బలి 

| చర్య చేయు సమయమందు కృపతోంజూతురుగాక, 

ar om బం _ ఆ 

పంచాగొతు 9. 
అవాలి 

| 

౭౦౧. హువేతుఠాణామ్! ఆయత తృృపన్నరుతోవావశానాః 3 (శ్రీయ నేకంభానుఖి 

a స్పంమిమిక్ష శేతే రక్స్మిఖి స సముక్వభిస్సుఖాద యః। తేవాకీమంఠళమ్మిణో అఫీక 
॥] ' 

పోవి (దే (వ్రైరుస్యమారుతస్యథామ్నః కె. అగ్నిః (పభమోవనుభిర్నో2 

వ్యాతేమో ర్యటేభిరభిరయతుత్మనా! ఇన్హో ) మరుద్భిర్భతుధాకృణో త్వా 

దిశ్యర్నోవరుణః సగ్ 0 బ్లీశాతు ర సంనో చేవోవసభిరగ్ని స్పమ్ః 

౧వ పనసలోని రవ వాక్యము నకు:గూడ నీపనసయందలి మొదటి వాక్య 
i ముతో (౫లికి అర్ధము (వాయ! బడుచున్నది. 

ఎలాం ఓ మరుదేనతలాశా! హవిస్సును స్వీకరించుటనుగూర్చి త్వరపడుచున్న మో 
; యొక్క నామభేయములను వీలుచుదున్నాను. వకారణమువే మారు తృవీనని 
" గోరుచున్న వారలయియుంటిరో ( అఆకారణముచే వీలుచుచున్నాను. )" 
: ౨ అవాయువులు (పురోవాతమాపు ఎగుచుు సుఖము సాశయించుటకయి (పకా 

 శకములగు సూర్యకిరణములతో కూడుకొనినవయి ' ( వృష్రీచే భామిని ) తేడు 
వుటకు? గోరుచకీన్నవి. జ వాయువులు యాజ్యాపుకోను వాక్యహాపము లగు బుక్కు 
చేస్తో త్రముచేయంబడిన వగుచు శోభనమగు.వావిస్సును భశ్నీంచినవి. వినుట నా 

సవ్రాయువులు ఆఏహమువల్రం గలిగిన (మోత రూపము లె న బహావీధశబములు కల 



౮-౧ (అ 9 పం. ఆ౦(ధ వేదములు, అకు ౧౧. పం క.] 

వగుచు (స్పగ్భవాముల( గూర్చి) గమనము కలవియు, (తమకార్యము సిద్ధమసటచే 

రాక్షసులనుండి) భయము లేనివియునై ప్రీయమెన మరుదైవతేల సమ్బన్థమగు స్థాన్నముం 

బొందినవి. 3 వసువుుతోం 'హడుకొనిన యన్ని దే వ్రండు మమ్ము "రక్షించుగాక [1 
క దులతోం గూకుకొనినసోముండు స్వయముగానే ((వీతిపుకస్పరముగా) రశ్నించుగా... 
న్ 5! గురుద్రేభతలతో (గూడుకొనిన) యిం[దుండాయా బుతువుల కుచితములగూ 

భోగముల ననుభవించుచున్న మమ్ము రశ్నీంచుగాక. అదిత్యులతో (గూడు కొనిన 
వరుణ బేవ్చండు) మమ్ము బాగుగననువ్వ్ చిన (వతముగల వారినిగం చేయుంగాక ! ర 

ఈ వాక్యవాన కర్గము తరువాతి (3 వ) పంచాళత్తుతోం జేర్చి వివరింపంబడును.-. 

పంచాశత్తు ౨, 

రాఖీ రుద్రియాభిః సమిన్హోగిమరుర్భి ర్యజ్ఞయైః సమాది కై చై ర గో (9 9 క్ రా 

వరుణో అజిజ్ఞపత్ 2౨ యథా22దిత్యా వసుభిః సంబభూవుర్శ మదీ రుుదాః 

| ఇ . సమజానతాభి వీవాత్రిణామన్న వృణీయ మానావి్వేదేవాః సమనసోభ 

Ht. hy Tl [ [1 
వను ౩ కు తాచివగషసష సమ తౌరణా వ కరోన్నషద నే అర ౦తానాి వయమిన —. ( _ ఫ్ర సి ల ఏ _అ్రూద॥ వా బరా 

hh . 1, | , | 

త నంరదనయ చి జ న్వవఃి ర సంయదిపో వనామహేస గ్ం' వావాక్టేమొను. 

జ్ . | 

పా శామ్ ఆఅతమ్యుమ్నువ్వు కీ | ll. లం 
a న . గ గా | ॥ బక మ ఫే 

జ “ue ఇ లం - 

భు | 
షి a 7 

జ్ 

౧ వసువుఎత్తోం (నాడుకొనిన) అగ్ని దేవుడు మాకు బాగుగ .నశహానన 
ను దెలియ జేయు(గాక. ర్యయసంబంధములగు వరీరముుల 6 (గాజాజ | ] 

సోముడు మూకు బాగు ననుష్టోసమును చెలియ: జేయుగాక. యజ్ఞ మయిన, “యో కూ. 
గ్యులగు మరుకులతోంసాడుకొనీన. యిం (దుం డుమమ్ము. గారా బాగుగ కా | 



[అ౨ (పం. కృష్టయజ రేదము. అను ౧౧. పంక] ఈ౨౧ 

"జలియః జేయుంగాక, అదిత్యులతో. గాడు కొనినవవరుణుండు మమ్ముంగూర్చి బాగుగ 
ననుషఘ్రైోనమును 'దెలియం చేయుగాక, 9 (సూర్యో కసంఘ చతుష్టయ మధ్యవరులగు 
దేవతలలో) ఏ విధముగ (వరుణసమిాష వరులగు) నౌదిత్యులు (అగ్నిసమోపము 
నందున్న) వసువులతో కలిసికొని (| కీతియుకు లెరో ! ) ఏ విధముగ (నిం దసమిాప 
మందున్న) మకుక్తులతో (సోమసమిపమందున్న) కుదు9లు (జ్యేష్టుత్వమును బాగు 
గందెలినికానిరో ! ఆహాననీయ, గా ర పతే, దాశ్నీ ణాత్యముల రూపములుకాని) 
వావ్యవాహాన, కవ్యవాహాన సవారత్షీ కా పములుశౌని, కలిగన యో యగ్నీ ! 
(రుద్రాదు లేనిధముగానో) ఈ విధముగానే (రు(డాదుల సమిసమందున్న యితర 
సర్వదెవతలు ( (శత్రువుల బే నపహారింపంబడని మైశ్వక్యము కలచారల్యు పరస్పర 
సమాన మనస్సుకల వారును నగుటదురుగాక, వ... ఏ స్విష్టక్ళ దేవత యొక్క సంగతి 

కలుగుచుండగా మనుష్య స్థానము నందెచ్చట నై నను మనుజులు. డడించుచున్న వారలై 
_యుంటున్నా రో, (మజీయు) నేసి స్పిష్టకృ దేనతనుం బూజించు మున్న వార లే యగుచు 
నగ్నినిం (బజ్వలింపం చేయుచున్నారో, ((పడ్వలింప జేసియు) యజమాళనులు ఫల 

E మును పుట్టించు చున్నారో, (అటువంటి స్విష్టకృ దేవతే యన్యుగహించుంగాకు | ర 

చ కారణమువలనం నోరబడునన్నములను  (స్విష్ట్ దేర తాన్యునవాముచ్నే, బాగు 

-సీవించుచున్నార మో! యజమానులమొక్క_. “ఆహారామ యోగ్యములగు ద్రవ్యమును 

చేవీంచుచున్నారమో! మజియు ధనముమొక్కృ-యు, బలముయొక్క.యు, యజముల ॥ షా 
యొక్క యు, నుత్కర్షను స్వీకరించుచున్నార మో, (ఆ కారణమువలన- నీ విభముగనను 

న. +. గృహీతయగు స్విష్టకృ దేవతను సేవిచుచున్నారము. 0). 

“a ' Eas on 

పంబాశ్లొతు ౪ 
—_—-_శ = 

/ స 
A “ee వ. CED 

' ఫి 
శ , * 

a త్ న్ా చా 

' a నొ న ఇ ౨. 

| కంకి బుతస్నకశ్శిమాదదే ణి తుస్థజేవానాం వ్రత్యేతిసుమ్న. మాదిత్యాసో 

భవతా న్ఫుడ య సం అవోశ్యక్యాపీచుమకర్వ వృళ్యాదగ్ ౦ హోన్చి ద్యావ 
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} | | | + 
వో వి ల్తేరాzసత్ ౨ మచిరపః సూయవసా అదబ్రఉప వతి నృద్ధవయాః 

సువీరః నష్టం ఘ్న్త న న్ నితో నదూరాద్య అదిత్యానాం భవీతిద్రోతా 

అననా 

| = 
కి ధారయన్న ఆదిత్యాసో జగత్ స్థాబేవా విశ్వస్య భువనస్యగోపాః దీర్ణా 

1 | 

థియో రశుమాణాః ॥ర| 

౧ ఈయ్యము బేవతలయొక, సుఖమునుగలిగించుటకు (ప్రవర్తించు చున్నది, 

ఓ మాదిత్యులారా ! మాసు మన్ను సుఖ ఎపంబేయువార లై యుండుడు. మామొక్క- 

యన్యుగవాబుస మాయందు. (పవర్శించుచున్నవగు నావృలి నిం (మజలవచ్చుట)... 

బొందులాక ఏయను్యుగహబుడ్టి మాపాపమునుగూడ నశింపం జేయునో, అయన్యుగ్రవా. | 

బుద్ది గొప్ప సేవను గు్తెరింగినదై యుండుంగాక.. ౨ శోభనమగు నన్నాదిభోగ్యము.. 

కలెగినట్టియు సెవరిచేతనుం దిరసృ్క-తుండు కానట్రియు, ద్ర్హ మగు నాయుస్సుకలిగినట్టి ' 

యు, కోభనములగుపుత్ర, భృ త్యాదులు కలిగినిట్టి, యాయబవానుండు కుదియగుచు 

ననుష్టీంపంబడు కర్మసమిోాపము ము బొందుచున్నాండు, పయిబువంటియజమళుకు " 

ఆవిత్యులయొక్క. ((ప్రణయన) కర్మయందు (ప్రపర్షించుచున్నాడో ! ఆయజమ్తానుని . 
న తువులు సమిపమునందు నఠీంపం జేయంజూలరు. దూరమునుండియు _నళింప . 

జేచయుంజూలరు. 3 (యజమానుని స్వరాష్ట్ర )మునం దు) స్థాపీంచుచున్నట్టియు, సమస్త 

(పపంచము ననుగహించుటకు (అచ్చట్టచ్చట) యుంటున్నట్టియు (పకాశించుచున్న 
ట్యు, [(బ్రపంచమునగు పాలకులై నట్టియు, (జగత్తును ధరింప జేయుట) దీర ర్భమగుబుద్ది. | 

కలిగినట్టియు. యదమూానునిహి సమున ఒకే నకర్మను రశ్తీం చుచున్న టియు, సక్య వాకు... 

తోయాడుకొొనినట్టీయ్సు (శ్యత్రువ్రనకు జార్మిద్యమును సంపావింపజేయుటికై ) ననే. 

* బుణముల స సంపాదంవండే ముచున్న యాదిత్యులు (మాక కఖిమత ముం జేయునురు కాక్టు is 



| | | [ 
తింర. ౧ అనుర్యమ్భు తా వానళ్సయమానా బుణాని 9 ల్ని ప్రోభూమిోర్యారయ సీ J 

ల $ జ గ్ 0 రుతద్యూంతీణి వ్రతావివధేఅ న ₹పామ్ బుతేవో22 వచసా మహివోమ 

హీత్వం తేడర్య మన్యరుణ మిత్రచారు 5 క్యార్నుకు తిగమాగం అఃఅది. 

A [ 
త్వాన్యాచిపొమహేౌ సున్ఫుడీకాగ్ం అభిష్టయే ర నదశ్నీణా విచికితేశస 

వ్యాన ప్రాచీన మాది త్యానోతపశ్చా పాశ్యాచిన్వనవేధీ ర్యా చిత్ EE] 

౧ ఈ వాక్యమునక ర్హ రము పై (రవ) పంఛాశతులోని' 3వవాక్యము తోం జ్ర్చి 

వివరింపంబడినది. 2 పను ర్వ, వరుణ, మి[త్రచేశతలారా ! మీయొక్క యామహి 

మత్వము రమణయమెనదియు, గొప్పదియు (నగుచువ్నది ) (ఎటనగా ! మిరు, సరగ 
మర న్? పాతాళ రూపములగు మూండుభూములనుధ రించువారలును, సూర్య, చదు 

వహ్నిగతములగు మూండు (పకాళములను  ధెరించువారలునుు, (నగుచుస్నారు. ) 

(మజీయు) యజవమానులయొక్క యజ్ఞైములం. 'దేమూండు[వతములు లోపలనున్నవొ ' 

(మనో, వాక్కాయ. నిష్పాద్యములు కాని, నిత్య నెమిత్రిక, ,కామ్యాయా షములు కాని) 

ఆసర్టుకర్శలను సత్యవచనము చే ధరించుదున్నవారలు. క (ఎవరియొక్క- మాహాత్మ 

ము పూర్వుమం[తమునందు విస్రరింపంబడినదో | )వా-రేమైనట్టియు, తత “యువ బె 

[పబల్నులెనట్టయు, బాగుగ సుఖముం జేయునటి యాదిత్యులను నిష్టన్యునాఆకు. (నా 

రించుచున్నారము. అ ఓనివసింపంజేయునట్టి యాదిత్యులా రా | (కతుక్ళ' మెన 
థి _.- 
యపరాధముచే మిక్కి లి మూఢచితుండగు నేను పరిపక్వముకాని బుద్దిక్ లిగినట్టియు 

భయమ. కల బాలునివలె యిది సవ్యమని తెలుసుకొనుట లేదు. వది పాదీన (తూరు, 

మనియు తెలుసుకొనుట లేదు. ఇది దశ్నీణమనియు తెలుసుకొనుటలేదు ఇది (పతీచీన 

(సడమర మనియు తెలిసికొనుట లేదు. మిమ్ము స్వకీయమగు నేకర్శసమూసహాము 



రగ [అ౨౫(ప్రం, ఆ౦(ధధ వేదములు. అను ౧౧ పరి,క్సి] శ 

కలదో దానిని మాూశే పొందించినవాండనగుచు శ తుభయరహిత ఓగు వివేశ జాన... వ 
మును పాొందుదును 

పంచాశనతు ఇ, 
Re =) 

| if. | రం౫, యుష్మా నీతోఅభయం జ్యోతిరశ్యామ్। ౨ ఆది త్యానామవసానూతేనేనసశ్లీ 

| | | | , మహి=శర్శణా శంతమేన। అనాగాన్నే అదితి క్వేతు రాసఇ మం యజ్ఞం. 

| | ల 

దధతు కోవమాణా?ః! 9 ఇమం మేనరుణ (శుధీహావమద్యా చమృడయ 

| | | | | | 
త్వామవస్యురాచశకే ౮ తత్త్వాయామి(బహ్మణా  వందమానస్త దాశా సే _ 

a 

| | . 
యజమానొ హవిర్భిః। అ హడమానోవరుణే హా బోధ్యురుళగ్ం సమాన. 

| 

ఆయుః (పమోషీః |} 

౧ ఈవాక్యమునకర్గము (పె (గవ) పంచాళతులోని నాబ్లవవాక్యముతోం .. 

జేర్చివివరింపంబడినది. ౨ (యజమానులమగు మేము) అదిత్యులసంబంధమగు.... 
నూతనరక్షణముతో. గూడుకొనినవారల మై, మిక్కి-లిళాంతమెన గుణముతో కలుసు. 

కొందుము, ఒయాదిత్యు లారా ! (మీరు) మాయొక్క అపరాధసూన్యత యెల్లప్పు 

డు వదలకుండుట లేకవిడువకుండుట నిమితే ములగుచుండగా మాస స్మృతిని. విశుచు. ! 

న్న వారలు, త్వరపడుచున్న వారలు నెః ఈయ్ఞై మునుధరిర పం జేయుదురుగాక
, 3 ట్. 

వరుణుడా ! నాసంబంధమయిన యాహ్వోనమును వినుము. వినియు నిప్పుడు . మమ్ము.” ' 

లను సుఖ పెట్టుము, "నేనును ను పరిపాలించుబుద్ధిక లవాండనై నిన్నంతటను (పన్థింయు.. 
చున్నాను. 

ర అఆరత్షణమునకై మంత్రముచే నినుబొందుచున్నాను. ఈయజమాను(డు, వావి... | 
REPT అలో క 
ET 
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స్పలచేం బూజించి యారకుణముం నోరుచున్నా (డు, ఓ వరక కోక EA Pr ల్ ర 

వాడవె వె యీకర్త జా 3 ~ nas తపా 
ఏ) యందు మావిజ్ఞ పనమునుం లీని నుమ, . కగు తమోశీరివ 

mr fe Ci ఇ 

Ww Lo - 

ఏకాదశానువాకము సమాస ము, 

(పథమ్మవపాఠకము సమాప, ము, 

క op పా 
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దిగీతీయ|ప పాఠక ము. 
[on 

అనువాకము ౧ 

| | | [ | 
— జస జ జాపి అట అట న్ ఇద క్ట రం౬. ౧ | సజూపతిః పజాలసృజత తాః సృష్టాఇస్షా Fa అపాగూాహా తాగ్ం సోz 

| | | | 
అస ఇగ అస అను గు _ చాయ(త్పేజాపతి రిన్హాగ్నీవై మే _పజాఅ వాఘు మతా మితిసఏతమైస్టా/గ్న మే 

/ | | | కాదళక పాల మపశ్య త్తం నిరవపత్తావస్కై (పజాః (పాసాథయతా ౨ వినా 

గ్ i | wr | |. 
ఇనా వతస్య _పజామప గూవహాతోయో2 లం (పజాయుస(న్పజాం నవిన్షత 

వస్హాగ్న మేకాదళకపాలం నిర్వ వ్మేత్పజాకామ ఇన్తాగన్నీ [ 

౧ (పజూపతి పజలను సృజించెను, సృృజిం పంబడిన యూ పజల సిం దాగ్నులా 
చ్చాననము (కప్పుట) చేసిరి నా్మాపజల నించాగ్ను లాచ్చాదనము చేనిరని యా 
(పజాపతి చింతించైను, (విమ్మాట) ఆ పజాపతి యిం(దాగ్ని చేనతాకమునుు పదు 
నొకండు కపాలములందు. (= పెంకులందు) సంస్కృతేము (వం్మతములు చదివి... 
శుద్దిచెయుట) నగుపురోడాశమును (బ్రందాగ్నులను వ్యకృముచేయుటకం సాధన. 
ముగా) జూవెను, ఆపురోడాశమ ను నిరాాపము (దెవతార్పణము) చేసెను, 
(ఆనిర్వాపముచేనా) (ప్రజలను | పజాపకికాఆ కించాగ్నులు  న్యక ముశేసిరి. 
(ఆచ్చాదనము =దాచుట) ౨ వఏపురువుండు సంతానము (నుబుట్టించుట) కొజకు 
సమర్గుడగుచు సంతానమును. బొందుట లేదో, పీనియొక్క.. సంతానము నించాగ్ను 
"లే దాచుచున్నారు. (కాన్రన) సంతానము బడయంగోరు బా (డు బం|చాగ్నులు చేవ 

తీలుగాంగలదియు బదునొకండు కపాలములందు సంస్కృతమునగు పురోడాశమును 

నిశ్వాషమ స్టేమవలయును.. (ఇట్టి యజమానుడు) ఇందాగ్నలనే తానిచ్చినవావి: :... జే Ga ఆసా 

శ వేమన PR 



[అ౨, [ప ౩, క్ర వ య జు చే దము, అనుగ. పం, ] '5 ౨౭ 

ర్భాగము చెం బొందుచున్నాండు. వారే అయాయ జనూనునిక్ె అరకు సంతానము 

నిచ్చు చున్నారు. (అప్పడు యజమానుడు సంతానము బొందుచున్నాండు. 

పంచాశతు ౨ 
ఆవే 

| | | | రేం౭. ఏనన్వేన భాగ దే యేనోపథావతి తాపవాపస్టైపజాం. (పసాధయతో వింద 

| | క్ క్ష F | క్ తేజా 3 మైన్స/గ్న మేకాదశక పాలం నిర్వ'వేత్స్సర్గ మానః కే కేవా 

లెవు వేన్లాాన్నీ ఏవశ్వేనభాగధేయె నోపధావతి తాభ్యామే విన్ది )యం 

| | 
వ్ర్యం (ఇతృవ్యన్యవృ జే విపాప్మ నా భాతృ ప్యెణ జయటే 3 2పవావత 

| 
మేకాదనకపాలం ని౫॥॥ 

వానను 

౧ చనియర్ధము ౧వ పంచాశ తులోని ౨వ వాక్యార్టముతోం జేర్చి (వాయః 
బడినది, _౨ భూమివిపషయమెకాన్సి బంధువులవిషయమెకాని, స్పర్ట(అసూయ,) కల 
పురుషుడు ఇ్మదాగ్నులు ేవతలుగాం/గలదియుం బదునొకండు కపాలము (=పెంకు) 
లందుసంస్మ్భతమునగు పురోడాశ మును నిరాషపము (చేవకార్పణము) 'సీయవల 
యును, (ఇటులం జేసిన యజమానుందు, రానిచ్చినవావిర్భాగముచ నిం డాగ్నులనే 

5 వారీ : చున్నా(డు, (సియముగాం) బాప్టియగుశ తువు చే (విరోధింపంుడీన వాలడె) విజ 
యము నొందుచున్నాడు. ౩ వపురుమడు యుద్ధమునందుం జేతుచున్నాణడో, వీని 
నుండి యిం దియగతేమైన శకి తోలంగిపోవుచున్స్న ది. (కావున) యుదమునులహాగి 



ర౭౮ [అ ౨. (ప ౨. ఆం(ధవేదములు. అను ౧.పం 2] 

వొవవాండు ఇం దాగ్నిదేవతొాకమును పదునొకండు కపాలములందు సంస ేము 
నగు పురోశాశమును నిర్వాపము సేయవలయును. (అట్టివాడు) తానిచ్చినవా 

ర్భాగముచే నించాగ్నులనే పొందుచున్నాడు. ఆయిం(డాగ్ను లే ఆయాని 
యందిం[దియగతమగు సామర్శమునుంచుచున్నారు. (ఇట్టి యజవమాను:డు) ళం, 

(వయగత శకి తోం (సాడుకొనినవాండె యుద్ధమునుంగూంర్చి) పోవ చున్నా(డు, 
(వోయి) అఆయుద్ధమునజయిం చుచున్నాండు, 

పఖ్బాళత్తు చ 

వతి తావే వాన్మిన్ని సియం వీర్యంధత్త స హీస్రయేణ ఏశ్యేణాప్యవ 

|| | | 

యూతొడయతి తేన ౦ంసం|గామం ౨ వివాఏవ ఇం|దియేణ ఏకే ణర్య శే 

“i! 1 | | | 
యు సం(గామం జయతే్యన్హా/గ్న మేకాదశకపాలం నిర్వ చేత్సడ్షా)మం 

జి క్వేన్హా)గ్నీ పవ చ్వేనభాగ భేయే నోపధావతి తావేవాన్నిన్నిన్లి యం వీర్యమ్! 

[) దినియ్ధుము ౨వ వంచాళత్తులో _వాయంబడివది. ౨ ఏపురుముండు యుద్ధ 
మున జయించుచున్నా డో ) నాడు (యుద్ద శ్రే మవలన) ఇం| దియగత సామర్థ్యము 
వియుక్తుండగు చున్నాండు (కావున) ఇం దాగ్న 'దెవతాకమును, పదునొకీడుకపా 
లము (పెంకు) లందు సంస్కృతమునగు ఫురోడాశమును నిర్వాపము ('దేవతార్చ 
ఆము) సేయవలయును, (ఇట్లు చేయగా నాతండు, యుద్ధమును జయించి యిం[చాగ్ను . 
లను తానిచ్చిన హవిర్భాగముచే బొందుచున్నాండు. ఆయిం( దాగ్ను లే రుఖా యజ 
మూనునిుుం దిం| దియగతమగ్యు నావుర్ధ్య్రము నుంచుచున్నారు. (అప్పుడు ఇ 
నుండు, ఇంది మగతమగు న్ కిలేసివారడు క్షా నేరడు. 



| | | | | (కాముతియఏతి జనతామునా మేకాదకళొక పాలం నిర్వవెనతా మేష. మూన్ /గ్ను ' జ్ర కొయ్యి వాలా. అనాను నానా 

| | | న్నిం| దాన్నీ ఏవస్వేనభా? భయే నోపధానతి తా వేవాస్థిన్నియద్రియంపవీర్యం 

| | | | ధతః సహేం|దియేణ ప శ్యేణజనతా మేతి 9 పొన్తంచరు మనునిర్వ వే 

| | | త్పూపావా 9ఇం|దియ స్వ వీర్ణస్యానుపడాతా పూవణమేవ | 

౧ దీనియర్గము ౨వ పంచాశతులో (వాయంబడీనది ౨ జయముసూచించు 
కథలలో? దనవిద్యనుం (బకటించుట కొజకు సభను జయించవలెనని యిచ్చకల 
ఏ యజమానుడు సభను? బొందునో, ఏనినుండి యిందియగతమగు సామశ్త్యము 
తొలగిపోవుచున్నది. (కావున) సభనుం బొందనిచ్చకలవాండు ఇందాగ్ని బేవతాక 
మును పదునాకొండు కపాలములందడు సంస్కృతమునగు పురోడాశమును నిరాషపము 
చేయవలయును. (అట్టి యజమానుడు) తానిచ్చిన హవిర్భాగము చే నిం్యాగ్నులనే 
పొందుచున్నాడు. ఆ యిం[దాగ్న లే యో యజమానునియం దింద్రియగతమగ 
సావ్యాక్షము నుంచుచున్నారు. (అప్పుడాతే(డు) ఇ౨[దియగతమగు సామర్య్రముతో 

సభను జెరుచున్నాండు. (అనగా సభలో జయమిందునని తా 3  (మజీయు 
'పూవదేవతాకమగు చరున్రును నిర్వాపము చేయవలయును. పూవచదేవతమే యిం 
(డ్రియ గతమగు నీర్యయుశకు చాత, (కా యజమౌానుండు) తానిచ్చిన హవిర్భాగ 
మును బూపషచేవత'నే పొందుచున్నాండు. అపూష'బేవ్రండే యాయజమానుని కొకు 
నిందియగతముగు వీర్వము నిచ్చుచున్నాండు. (వరుగ = వానిగ కేస ను 1 
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పఖ్బావతు. ౫ 
న న 
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లు? వ గ. య 

ప. /] 

రాం. ౯౧ శ్వనభాగభేయేనో 'పధావతి స తి సపవాన్నాఇన్లి) యం పీర్య మను (వయచ్చకి, i 

- i పదక డ్ స న 
మః తపః చేజనతామా సం పతివసాంమేవ. | _ తత త్వంచరుం నిర్వ బద్జన ఆగ క్యేయం "న శేత్రస్య పతిః మేవ. న 

(పతిత్టత్వ ౩ సాఠంన్న మేకాదళ కపాల ముపరిష్టాన్నిర్వ చేదస్వామేవ (వతి. : 0౧౬ 

| | | | 
పోయ్ని*యం పర్యముపరిషా దాత వే | వ ై / _ _ అ dn 
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౧ దీనియగ్రము పూర్వపు పంచాశతులో (వాయంబడినది. ౨ సభనుం 
బొంది భూడోవతాకముగు చరువు నిర్వాపము సేయవలయును. ఈభూమియీ క్షేత్ర = 
ముల (భూభాగముల) కం(బతి(కావ్రన నిట్టి యజమానుడు) ఈభూమియందే' వక్తి. 

స్తూల! 

శ 

- Fey RAH nth 

1౪ 

షతుండగుచున్నాండు. 3 పూరో్యక ముగు చరునిరాగపము నకు? బీమ్మట. కందా: 
గ్నోచేవతాకమును పదునొండు కపాలములందు సంస్కృతేమునగు పురోడాశమును' 

(2) 
నీరా(పము నసేయవలయును, (ఇటి యజమాను(డు) ప్రం దియగతీమగు సామర్థ్య ఎర్ధగ్భము, = 
బి ఘామియం చేయు-చి వన్ముట తనయందు ఇ రెం చుచున్నా (డు. 

| పథమానువాక ము సమాసము 
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[అ౨ పహ) 9 కృష యజాక్వేదము ఆశు ౨ పం ౫! రక 

| | | | 
ధ్యపథెనై త్రి యోదర్శపూర్తమాస మా జీసన్న మా వాస్నాం వాషెరమా 

| | | 

సీం వాzతిపాదయ త్యేగ్ని మేవ _ పధికృతగం శ్వనళాన భేయే నోపథావతి 

| | | | J 

సఏ వ న మపథాత్సనా మపినయత్వేనడ్వాన్ 2 శ్నీ ణా వహ హ్యేవసమిద్ర్దా 3 
నవా ర 

ఆ 

అనాలా. గ! అననన అననన. చామినానా 

| | 

అగ్న యేవ్రతపతయే। 

౧ వయజమానుండు దర్శపూర్తమాస యాగములనుం జేసినవా(డగుచు 

నమావాస్య నాటి యిప్టీని (కోర్మవిశేషమును ) కాని, పూర్త మానసేస్లినిగాని, చేయక 

_ మౌని వేయనో, (అట్టి యజమానుండు (పాయశ్సిత ముక ) పధ్ధికృత్తగు [(ఆయనగ్నికిం 

బేరు) నగ్నికొజ కెనిమిది కపాలములందు సంస్కృతమగు పురోడాశమును నిర్వాప 

ము సేయవలయును. వయజమానుండు దర్శపూ ర్రమాసయాగములనుం జేసిన 

వాండైై దర్శవ్టినిగాని, పూర్ణమావే సేపినిగాని యులంఘించుచున్నాడో ఈతండపనూ 

'ర్షముచెతనే వోవుచున్నా (డు, (కావున పూరోోళక విధముగా! (బాయశన్సిత్తే ము 

ననుష్టించినయజమానుండు తానిచ్చినహవిర్భాగము చేం బధిక్భత గు నగ్ని నే పొందు 

చున్నాండు. ఆయగ్నియే యీయజనూనుని నపమార్షమునుండి సన్నార్షముం 

బొందించుచున్నా(డు. _ (ఈ ప్రాయళ్చి తెపీయందు) భారమును వహించునట్టి యెడ్డు 

దన్నీణ. (కాన్సున ఈయాగము సమృషికొజుకగుచున్నది. _(పగ్గాళ =మార్లము ఆన. 
ణా ణి 

గా (పలిపర్షమునందు( (బమాదము లేకుండ? నిపినిశేయుటయనియు, సప 

గాఅపమాన్షము ఒకావాక పర్భమునందుం (బమాదమున  నివిని మాని 

వేయుటయనియు భానము కావున నగ్ని పధికృత్తుగావ ర్రింపబడి నాడు. పధికృజ్ = 

మార్గమును జేయువాండు.) 2 దినియరము ౨వ పంచాశత్తలో వివదిం పః 
యి 

బడును, 



రో ౩ (అ. (చు C7 ఆం [ధ వేదములు, అను 6 పం 3. ప్ర]... 

పంచాళత్తు 9, 

| | | | | | f రో౧౨, ౧ పురో డాళమష్రా కపాలం నిర్వ వేద్య ఆహా తాన్నిః సన్న | వత్యేమివ చేద | 

| | | . 
గ్నీ'మేవ [వతపతిగ్0 స్వేనఫాగభేయేనో పథావతి సప వై నం (వతమాలమ్భ 

| | | 
యత్రీ వతోభవత్య ౨ గ్నయె రక్ర్ళ్ను పురోడాశ మప్టా కపాలం నిర్వ. 

1 | ne [1 పెవ్యగ్ ౦ రక్షూగ్ సీస చేరన్నగ్న మేనరక్ష్రోహాణగాం స్వేనభాగ భేయీనో పథా 
| | | వతి సవవాస్మా. దశ్షైగ్౦ స్యపవాన్తి ౩ నిశితాయాం నిర్వవేత్ | 

౧ ఏ యజమానుండాహితాగ్ని (అగ్నులను ఇంటనిల్పుకొనువాండు ) యగుచు...': '. 
యాగ వత విరోధియగు నసత్యేమును బల్కునో ఆతండు [వతీమునకుం (బభువగు ... .: యజమానుని కొబికు నెనిమిది కపాలములందు. సంస్కృతనుగు పురోడాశమును 
నీశాషపము సేయవలయును. (ఇట యజమౌానుండు) తానిచ్చిన హవిర్భాగము చే (వత. : 
పతలయగునగ్ని నే పొందుచున్నాడు. అ యన్నియే యీ యజమానుని [వతమునుం:--. 
బొందించుచున్నా(డు, (ఇటు పెనం జేయబోను యాగములలో) యోయ్యం డగుచు. | 

న్నాడు ౨ ఏ పురుషుని రాశత్ససులు బాధించుదురో, అతడు రత్తస్సులంజంపునట్టి.... ! 
యగ్నకొఆకు నెనిమిది కపాలములందు సంసకాతమగు పువోడాశమును నిరాషపము 
సంయయవలయును. ఇట్టి యజమానుడు రాక్షసహ నయగు నన్నిని తానిచ్చిన వావిర్భా.. 
గము చేం బొందుచున్నాండు, ఆ యగ్ని యే ఆలూ యజవమానునుండి రాతసులనుల న 
బోగెల్లు దున్నాండు. (సంస్కృతము= సంస్క-రింపంబడినడి మం తించిదానిలోం గలు పవలనిన వన్నికల పుట.) ౩ దీనియర్థము 5వ సంచాళత్తులో వా్రయంబడునుు _ 

పంచాశోత్తు 3 

| | | | | రం3. నిశితాయాగ్ ౦ హిరశ్షాగం నీపేరతేసం (వేరాన్న్వేవె నానివా _ ము _ రాం వ్ 
N 
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1 | | | | (శికే యాజ యే దతసామనన్వవవారాయ ౨ రత్రోోఘ్నీ యాజ్యానువా స్ 

వత్ రత్షసాగ్ / మమేర(దవీతే డాశ; ళ్ ౦ సృత్యా ౪౮ అగ్నయరు (డవ పూరి” ట్ట 

కపాలం నిర్వ వేదభిచరన్నేమోవా అస్యఘోశాత నూరు దస సస్మావవె 

నమావృశ్చతి అాజగాక్రిమార్భ ౫ త్యగ్న యేసురభిము' కే పురోడాశ మా 

కపాలం నిర్వ పద్యస్యగావోవాపురుపాః। 

౧ ర్మాతీయందు (పూరోోక మగ) నొర్యాపము చేయవలయును, రాష 
నులు రా|తీయందు సంచరించు చున్నారుకడా | (కావున నాయజమానుండు) 

(రాత్రియందు) (పచారము కలబారేయగు సీరాక్షసులను. జంపుచున్నా(డు. ౨ 

రాతసులు (ప వెశించకుండుట కె యుతటను నాచ్చాదనముకల యా=-గభూమియందు 
యాగము సేయనలయును. 9 రాక్షసహాన, కములగు “ రక్షోనాణంవాజనం ” 
“నిజ్యోతిపా” అను మంత్రములు రాత్షసుఐ హీంసించుచున్నవి.. ౫ శత్రువును 
నన్ం కంచయంబోవువాండగుచు భయంకరమగు (నెజపించునట్టి) శరరముకలిన యన్ని 

కొకు నెనిమిది కపాలములందు సంస్ఫూతముగు పురోడాశమును నిర్వాపము 

చేయవలయును, వది (శ తునులను) దుఃఖంపంబేయునదో, ఇదియే యీోయనగ్నీ 

మమొకళా ఫోర (భయంకర) శరీరము. (ఇట్టి యజమాను(డు) అఘోరతనున్రకల 
యగ్నికొజుకీశత్రువు నంతటను నశింప జేసి ఇచ్చుచున్నాండు. అప్పుడే (శత్రువు) 
నారీ నము నొందుచున్నాండు, >» దనియర్గము రవ పంచాశ తలో విళృతేము. 

పంచాళత్తు ర 

| | | | | 
రో౧ర. వా(పమిోయెరనో వాబిభీ యా చేపా వా అస్య భవజ్యా తనూర్వత్సురభీమతీ 



రర [అ ౨. (ప ౨. ఆ౦(ధ వేదములు, అను ౨ పం ౫]. 

| | | |. 
తయెవ్నాసె ఎ భేనజంక రోతి సురభినుశే భవతి పూతిగంధస్యాపహా తా 

వ్ | 
౨ అన్న యేమోమవళే పురోజాశమష్టాకపాలం నిర్వ వేత్సంగామే సంయ 

| త్తే భాగభేయేనై వైనం శమయిత్యా సరానభినిరి శతి యమవ శేపొం .' 
| | | | nt 

విధ్యంతి జీవతి సయంపచేపూం [పసమీాయ తే జయతితగ్ 0 సం గావుమ్॥ 

౧ వయజమానుని గోవులుకాని, భృ త్యాదులుకాని ( చెవిక రోగబాహాళ్య 
ముచే జనిపోన్చనో ! లేక తానే య పమృత్యువువలన భయపడునో అట్టి యజమా. 
నుండు భవజ్య (ఆరోగ్యవన్నమెన లేక సుగంధయుక క మయిన శరిరముకల యన్న. 
కొజుకు నెనిమిది కపాలములంచో సంస్కృత “గు పురోడాశమును నిర్వాపము. చేయ. 
వలయును. సుగంధముకల దేదికలదో ఇదియే యీ యగ్నియొక్క_ భేజమ్యు, (ఆరో. 

గ్భవంతీవుయిన) శరీరము. ఆ శరీరము చేతనే (యగ్ని) యీయజమానున కారోళ్య 
మునుం 'బేయుచున్నాండు. సువాసన కలవాండగు నగ్నికి (జేసిన నిర్వాపము) శవ 
గంధమువోనృట కొఅక్గుచున్నది. ౨ యుద్ధముసన్నద్ధమగు చుండంగా జయార్థియగు 
యజమానుడు ఆకలిగొన్న యగ్నికొొఆకనిమిది కపోలములందు సంస్కృృతమయ్యున .. పురోడాశమును నిరాషపము సేయవలయును. (తన చే నివ్వంబడి డినయగ్ని) భాగముచే. 
తనే యీ యగ్నిని వాన్తునిగాం జేసీ (ఆట యజమానుడు శ తున్రులనగ్ని కభిముఖ 

1 CC? 

ముగా ((జంపుట్వ్షా) చూపు మున్నా (డు. (ఇట్టుకాగాా తీనసేనలలో నెవనిని శత్రు . 
వులు వాణములచే (గుచ్చుచున్నారో, వాండుజీవించు చున్నాండు. శ్యత్రునేనలలో : : 

hrs నెవని నితరులుచాణముల చే చగుచ్చుచున్నారో, వాండుచనిపోవుచు న్నాండు. (అప్పుడు... 

యజమానుడా) యుద్ధమును జయించుచున్నా (డు. 

. - ? , 

అరుద్తర వం TE Ne rT rT ల్లు మ 00 

ae 
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| | | | | 
పురుపొహాతిర్ణ్య స్య ప్రేయతమా౭గ్నయే 'చూవువతే స్తుకొడాళమప్టాకపా 

| | | | | 
లం. నిర్వవే ద్భాగేయ్యనెనై నగ్ం శమయతినె పాం పురా౭యహపహోా2పరః 

వ | | 
అ గలం గ ఆవల మ అక | ఆత ఒల్లో (పమాోాయ 9 2భవాఎహనితస్య గృహోనుచ్యతి యస్యగ్భహా న్షవాత్య 

. | | | | | | 
గ్న్న్యు శౌమవ తే పురోడాశమస్తాక పాలం నిర్వవేద్భాగభేయ్యనెవై నగ్ ౦ 

| 
సమయతి నాస్యాపరం 'గృహోన్లహతి ॥ 

_ చ ల 

౧ ఎవరియుక్క. జ్వేష్టులును, కనిష్టులును, (తనకంకు ౩ పెద్దవారు, చిన్నవారు) 

విచ్చేదము లేకుండగ నే నరించు మన్నారో, వీరినియన్ని యే కలిసికొను చున్నాండు. 

ఈ యగ్నికిం బురుపాహుతియ్ యిష్టమయినది. (కావున బహుబంధుమరణ నివార 
ణమునుం గోరుయజమానుండు) ఆకలిగాన్న యగ్నికొఅకెనిమిది కపాలములందు 

సంస్కృతేమయిన పురోడాశమును ని నిర్వాపము సేయవలయును (తేనచే నివ్వంబడిన 
పుగోడాశ 'భా౫ముచే (నీ. యజమానుఃడ) గ్నిని నొమిం పం జేయు చు న్నాండుః ఇట్టి 

వారిలో నాయువునకు చ్యెమ్టుండుకాని, కనిష్టుండుకాని, మరణిం చడు. (పుళుషావాుతి= 

పురుషులు వావిస్పుగాననుట) ౨ ఎవనియొక్క గృహాములనగ్ని దహించుచున్నదోః 
వీనిగ్భనాముల నీయన్ని యె కలిసికొనుచున్వ ది. (కావున తచ్యాంతి క్రై యాకలిగాన్న 

'యన్నికొఆకు నెనిమిది కపాలములందు సంస్కృృతమగు పురోడాళమును నిర్వాసము 

సేయవలయును. (ఈ యజమానుడు తనచే నివ్వుంబడినయన్ని యొక్క) పురోడాశ 

భాగముచే నగ్నిని శమింపం జేయుచుస్నాండు. (ఇట్టియగ్ని) యీ యజమానుని 

గృహములను మణుల దహించుటలేదు._ 

ద్వోతీయానువాకము సమా పము, 

— Kk — 



ర3౬ [అ9. [పం ఆం (ధ వేదములు అను ౨. పం-౧ ౨] 

అనువాక్ ము ౨. 

| | 
రో౧౬. అగ్నయే కామా యపురోడాళ మప్తా కపాలం నిర్వ వేద్యం కామోనోపన 

. | p |. 
మేదగ్ని మేనకామగ్ ౦ స్వేనభాగ ఛయెనోపభావతి సవవెనం కామేనసమ 

— అ) అనా 

|. 
రయత్యు "పెనం కామోనమత్య ౨ గ్నయయవిస్టాయ. పురోడాశనుస్తో 

కపాలం నిర్వనే త్స ఏర్థమౌానః వేతేవాసజూ తేషు వా౭గ్ని మేవయవిన్ట 

| ! | పం : స్నా స్వేనభాగ భేయేనోపధావతి తే న్ చేన్దయం ప్ర్యం ఛా?తృవ్యస్య ష్. 

౧ తానునగోరినఫలము వయజమానువి పొందుట లేదో, అతండు కోరికలనిచ్చు. 
నట్టి యగ్నినొఆశెనిమిది కపాలములందు సంన్కృతమగు పురోడాశమును ని? అిషయు. 
సేయవలయును. (ఇట్టి యజమానుయ తన చేనివ్వుండిన పురోడాశ) భాగము. 

వేం గామ్మపదుండగు నగ్ని నే పొందుచున్నాడు. ఆయన్నియే యీయడమానున్ల 
గోరిన ఫలముచే సంతృపునిెగాం జేయుచున్నాండు. (అప్పుడీ) యజః ూళసునీ6. 

దన కామి తాము వొందుచున్నది. ౨ భూమివీషమె కాని, జ్ఞాతులవిమయమైకాని. 

స్పర్థకల యజమానుడు అతిశయము” నాస్పర్షను సివారణముంజేయునట్టి. యై. 
కొటశెనిమిది క పాలములందు నేం సరగ పురోడాశమును నిరాాపము “కే యవల. 

వియోగకారియగు ల న్నున వెందుదున్నాడు. ఆనిర్వాపము చేతనే (యగ్ని). pos 
మొక్క యిఏ(డ్రియగత సావాగ్య్యమును వియోగము చేయు (పోగొట్టు). చున్నాడు. . 
(పిమ్ముట నీ యజమానుండు) పావియగు శృత్రువు వులు లేని నాండగుచు న్నాడు క. 

Fry Fe | 

పంచారతు 9, 
pam) 

౩౯ యువ లేవిపాస్మ నా (ఖౌతృ వ్యేణజయ'తే ౧ 2గ్న యేయవిప్లాయ పురోక్తాక. చ్ 



[అ ౨ (ప ౨ కృష్ణ యజుర్వేదము. అను 3. పం 3.] ర?౭ 

| | | | 
మష్టైక పాలం నిర్వ వేదభిచర్య మాణో౭గ్ని మేవ యవిష్టుగ్ 0 స్వేనధాగ భి 

\t 
ఈ 

| . | 

'యెనో పభావతి సవవాస్మా(ద్రతాగం సియవయతినె. న మభిచరం స్త 

| | | | | 

తే ౨ 2గ్నయ ఆ యుష్ముతే పురోడాశమప్రా కపాలం నిర్వ పేద్యః కామయే 

| | { | 

తసర్వ్వమాయురి యామిత్యగ్ని మేవా౭2౭యుష్మ్మ న్లగ్ ౦ స్వేనభాగ ధేయెనోప 

| 
ధావతి సఏవాస్నిన్ | 

౧ ఇతరులచే నభిచారహోమము వేయంబడు యజమానుడు అతిశ్రయముగ 

జ్ఞాతి న తుభాధ లేనివాండగును. ఇత్యాది పూర్షవత్ | యవయతి=వి యోగమును 

జేయుచున్నా(డు. నస, ణు కేజహింసిం చుటకు సమర్గుడగుట లేదు. ౨ సమస్త 

ముస నాయువునొందుదునని యెవడు కోరుకొనునోో వాడు ఆయువునీచ్చున్టో 

యగ్ని కొఆకు ఇత్యాదిపూర్వవత్ . అగ్నియే యాయజనూనుని యందాయువునుంచు 

నున్నాడు,  (అప్పుడీయాగకర) సమస్తాయువు నొందుచున్నాండుం 

పంచాశత్తు 9, 

| | | | | 1 

౧౮, ఆయార్షథాతి సర్వమాయు శీ ౧ త్యగ్నయే జాత వేదనే పురోడాశమష్టో కపొ 

| | | | | 

లం నిర్వవేద్భూతి కామో౭గ్ని మేవజాత వెద సగ్ం శ్వీనభాగ భేయేనోన 

ఛావతి సవవై నం భూతీం గమయతి భవ'క్యేవా ౨గ్నయేరుక్ణ శే పురోజాశ్ 

మష్టా కపాలం నక్వీచేద్రుకోం మోగి మేవరుక్నన్నగ్ ౦ స్వనభాగభేయేనో 

. 1 | 
పథావతి సవవాస్మినుచం దధాతీరోచతఏవా ౩ గృయే లేజస్వు లే పురోడాశమ్ 



ర3౮ [అ ౨.[ప ౨ ఆం (ధ వేదములు. [అను 55 పంక ] 

౧ ఐకుర్యమునుం గోరుపురుషు'డు ధనములను బుక్రిం చు నగ్ని కొలు కెనిమిది 

కపాలములందు సంస్కృృతేమగు పువోడాళమును నిర్వాపము సేయవలయును, (ఇట్టి . 

యజమౌానుండు) ధనవంతు:డగు వగ్నినే తనచే నివ్వంబడిన పురోడాళశ భాగమువేం . 

గొందుచున్నాయడు. ఆ యగ్నియ యూ యదబమాను చె నెశ్వర్టమును బొందించు.. 

చున్నాడు. (అప్పుడు యజమానుంగు) నిశ యము? (ధ నవన్తుండ) గుచున్నాయడు, a 

౨ కాంతిని గోరుపుకుషు:డు కాంతిమన్లుడగు నగ్న కాజ నెమిది కపాలములండు సం న్ 

స్క్యృతెమగు పునోశాశమును నిర్వాపము సేయవబయును. (ఇట యజమానుడు) 

తనచేనివ్యః బడినపురోడాశ భా భాగము చెం గాంతిముంతుండగు నగ్ని సవాందుచున్నాండ్సు. 

వా యగ్నియి యా యదజమాననియందుం గాంతినుంచు చున్నాడు. (అప్పుడు యజ 

వమూనుండు) నీ. యము (బకాశించు చున్నా(డు, 3 టదెదియరము రన్న పంచాశ. 
_ pp 
తులా వ్ (వాయ; గును, 

పంవాళతు 5, Fr వావి - 

| | | | 
రా. అప్టాక పాలం నిర్వవే త్ర జనారామెరా2గ్ని మేన తేజు స్వ నగ్ 0 

యేనోపఛావతి సవ వాన్మిన్తే జోదధాతి శేజస్వవభ వత్య 3 జనానా 

నల న్యాయ పురోడాశ మష్టాకపాలం నిర్వ చేత్సీక్షమాణోన్ని మేన సావ్లాన న 

గం స్వేన భాగభే యేనోపథావతి "లేన నై వసహలేయగ్ం పతే! 
ల 

౧ కేజన్సునుణోరు పుపుముము;: తేడోవనుడగు నగ్నికోొజ్లకు. తాని ' 
చ్చిన హావిర్భాగము తో నాయగ్నీని బొందును, అట్ల యజమానుడు శన వేనివరం .. 
బడిన ప్రురోడాళ భౌగమునశో( దేజోవనుఃడగు నన్న'నేపొందుచున్నా(డు వ. నం 
యీయజమానునియందుం చేదస్సురుంచుదున్నాండు. 

నిశత్చయముగ జేసేవన్తుండగుచున్నా డు. 

ష్ణ షు, 
hn, - 

శే + స తా 

స్పా ఖు 5 a శా 
న Gl చా మరా టా? కట 2 ల 



అం, | ప _, జగ జ్ న అ [92 UG కృపయ జు శ్వే దము, అనుకో, పం౧.] కసా" 
చున్న యజమానుడు శ|త్రున్రును దిరస్కరించునట్టి యగ్నికొజుకిచ్చునో తానిచ్చిన 
పహావిర్భాగముతో నగ్ని నే పొందును. (అని మున్ముందు) (ఇట యజమానుండు) 
తన చే. నివ్వంబడిన పురోడాళభాగముచే శ(తుతిరస్కారియగు నన్నినే పొందు 
చున్నాండు. ఏశ తువుం దిరస్క-రింస నిచ్చయిం చుచున్నా (డో, (ఈయజమాను(డా) 
శ్మతువు నాయనగ్ని చే ననుగ్భహీతుండై.. తిరస్కరించుచున్నాండు. 

తృతియానువాకము సమాప ము, 

ఇరగ 
or |~ 

అనువాకము ర. 

| | | . ర 9౦. అగ్నయే2న్నవ తే పురోడాశమష్రాకపాలం సిర్వవేద్యః కామయుతాన్నవా 

| | | | న్యా మిత్యేగ్ని మేవాన్నవన్న గ్ం స్వేనభాగ భేయనోపభావతి సఏవై నమన్న 
| | pr | | 2 3 వనం కరోత్సన్న వాచేవభవత్య 2 గ్నయ౭న్నాదాయ పురొ డాళమస్టై 

| 
కపాలం నిర్వ వేద్యః కామయేుతాన్నాద॥। స్యామిత్వగ్ని మేవాన్నాదగ్ ౦ 

| | | | 'స్వేనఫాగ భేయనోపధావతి సఏవై నమగ్నాదం కరోత్యన్నాదః ॥ 

౧ వఏయజమానుండు తాను అన్నవన్తుండనగుదునని కోరుకొనునో, (ఆతడు) 
ధెక మైన యన్నవంతుండగు నగ్నికొణుకు నెనిమిడి కపాలములందు సంస్కాతమగు 

స రోడాశమును నిర్వాపము నేయవలయును, -(ఇట్టవాండు) తన చేనివ్వుంబడిన 

ఎరోడాశథాగము చే నన్న వనుండగు నగ్సి నే పోందుచుస్నాందు... .అగాపని సే గా 



రరం [అ ౨. (ప ౨ ఆ౦(ధ వేదము లు. అను రో. పం 3.]. 

యజమాను నన్నవన్తునిగాం జేయుచున్నాండు. (అప్పుడు యజమానుండ) న్నవన్లు' 
చేయగుచున్నాండు. ౨ తాను అన్న ముందినుదుగాకని యేయజవమానుండు కోరు 

కానునో, అత(డన్నము(దినుకో కి" కల నగ్ని కొఆశెనిమిది కపాలముల సంస్క-రించిన 

పురోడాశ నిర్యాపము చేయవలయును. ఇట్టి యజమానుండన్నాదుండేయగు... 

చున్నాండ (నిచివరవాక్యమున కర్ణము. అన్నాదః = అన్నమునుం దినువా డు. తవ 
డెఠరాగ్నీ యుక్తుండని తా॥) మజీయు నన్నమునకు స్వామికావలయాునని యెవండు.” 
కోరుకొనునో, 6 ఆ యజమానుండన్న స్వామియగు నగ్నికొజ కెనిమిది కపాలములందు - 

ఇ త్యాదికమం సరసం మూతను. (ఇచట ౨వ పంచాశతులోని ౧వ వాక్య 

సంచాళత్తు ౨ 

5౨౧. ౧ వవభవత్యన్నయే 2న్న పతయే పురోడాశమ పాకీపాలం నిర్వచే వేద్య 
వు - —_ లా క తు 

కామరేతాన్న పరః స్వామిత్య గ్ని మేవాన్న పతిగ్ 0 శ్వేనభాగ భేయ్ నో 

భావలి. సవవై నమన్న పతిం కరోత్యన్న పతి రేవభవత్య 2 గ్నయేవవ్మా. 

సాయ పురోడాశమష్టైక పాలం నిర్వజేదన్న యే పావకాయాన్న యేశర 

మేజ్యోగా ముయాపీయదగ్న యే పీన సాయనిర్వజీకి ప్రాణమేవాన్ని. 

స్త న దధొలియదన్నయే | 

౧ దీనియర్థము పై పంచాశత్తులో (వాయంబడీనది, ౨ దీర్చ వేగయుక్షుడగు. 

యజమానుండు పోపములను కోధించునటి యనగ్ని కొఅకు నినివిద్ క్ర పాలములరిదు. 

సంస్కష్చైతమగు పురోడాశణును నిర్వాపము శేయవలయును, (ఇశ్తే) పాపములకు. 



[అ. ౨ (పహ ౨. కృృప్త యజుర్వేదము, అను =. పం క.] ఈర) 

శుద్ది హేతువగు నగ్నికొజ్లుకు పూర్వ్యొక్న పురోడాశము నిర్వాపము శ్రేయవలయును. 
మజీయు దీ పిగలిగించు నగ్నికొటుకు( బూరోోక పురోడాళము నిర్వాపము సేయ 
వలయును. (ఈ మూడు వాకరిముల చే పురోజాళ ఇత్యాదికము ననువృతి, (మోద 

'జెప్పినవిషయము (వస్తుతమునకు. దెచ్చుట) చేయవలెను. వచ్చటమూ:కుహవిస్పులు 
విధింపంబడినవి. పాపశో ధకుండగు నగ్నికొఅ కేహవిస్సు నిర్వాపము చేాయంబడినదో, 
ఆ నిగాషపము చె (నగ్ని) ఈ  యజమానునియందుం (బాహ్మణము నే యుంచు 

చున్నాండు. పాపశోుద్దికి హెతువగు నగ్నీ కొలు “కేనావిస్సు (నిరషపముకోయంబడినదో,) 
ఆ నిర్వాపముచే నీ యజమానునియందు (అగ్ని) వాక్కునుంచుచున్నాండు. జాజ్య 
ల్వహతువగు నగ్న కొలు శకెవావిస్సు (సిర్వాపము చేయంబడినదో,) ఆ నిర్వాపముచె 

నీ యజమానునియందు (అగ్ని) ఆయువునే యుంచుచున్నాండు. మజీయు విగత్మపాణు 
డైనన్కు (ఈ నిర్వాపము చ) జీవించుచునే యున్నా,డ-, (ఇక రోగములేనివాండగు 

చున్నాండను వేజుగజెప్పవలయునా ! ) 

పఖ్బాశత్తు వై 

| | | | 
౨౦. ౧ పావకాయమవాచ మేవాని నే న దధాతియదగ్నయే శుచయఆయు రేవా 

| | | | 
9, షో m5 అ శ వ | స్ట్రీస్తెన దధాత్యుతేయదీ తాసుర్భవతి జీవ త్యవై. 3 ఆా మేవనిర్వ వేచ్చ 

| | | | 
తుప్కామోయ దగ్న యెపవమానాయ నిర్వపత్మ పాణ మేవా న్నీ వేనదధా 

| | | | 
తియదగ్నయె పావకాయవాచమేనా స్నీన్తేన దధాతియదగ్నయీ శుచయే 

చనా 

| | 

చక్షు రేవానీ ఇ నే నడధాతి॥ 

౧ దీనియరము పయి సంవాఫతులో | వాయబడీనది.” ౨ (పయిపంకాక్ల 
య న! 

=n 



రర౨ [అ ౨౫. (ప ౨ ఆం|(ధ వేదములు. ఆను ర పం ౮] 

ములో ౨వ వాక్యము చే జెప్పుబడిన వావి(న్త్రయ మే యిచ్చట మరొకపలముకొరకు 

విధిం పబడుచున్న ది. ) దృష్టీ నిగోరు పురువుడీ పూరోగ్టక మయిన యిప్ప్ నే (వావి 

(ప్రయమున్తే యాచరింపవలయును. శెషము పూరోక్కము. మవాడవ హవి 

ర్నిర్వాపము చే నగ్ని యాయజమానునియం దు. జశుస్సు (దృవ) నుంచుచున్నా డు, 

(గుడి వాడయినను ఈ నిర్వాప సామర్ధ్యము ౫) బాగుగనే జూచుచున్నాడు.. 

(అని చివరి వాక్యమునక ర్హము.) 
థె 

Pp [ శ 
ర౨౩5. ౧ ఉతయద్యన్గోభవతి _ప్రవపశ్యత్య ౨ న్నయేప్యుతవతే పురోడాళ 

| | | | | 
మూక పొలం నిర్వవేదిస్తా/యపు త్రీలో పురోడాళ మేకాదళక పాలం (జా 

| | | | [ 
న్ వ అచ యళ 0 అస 

కా వెూ2గ్న లేవాసై (పజాం _(పజనయాలి వృద్ధి"మిం్యదైః (పయచ్చత్య 

| fF 1 | 

3 గ్నయరసవ లే2జక్షీ రేచరుం నిర్వ వేద్య కామయేంతే రస వాన్స్స్యామిత్య 

| | | nm 
గ్నిమేవ రసవంతగ్ ౦ స్వేనభాగభేయే నోపధావతీ సవీనై సగం రసవన ౮ 

అనన్. తమో అననా. 

కరోతి | 

౧ సంతానమును బడీయంగోరు పురువుడు ప్పుతవంతుడగు ననగ్నీకొ ఆన్ 

మిది కపాలములందు సంస్కృతమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. 
(మరియు ) వుత్రులుకల యిందునికొఆజకు పదునొకండు కపాలములందు సంస్కృ 

తమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. అగ్ని యే యిటియజమా 
6 

నునికొజకు సంతానమును బుట్టంచుచున్నాడు, సుతసితాదియుక్త నూగు సంతో 



[అ ౨. సి ౨ కృష్ణయజు ర్వే దము. అను ర. 'పం ౫% ) రో 

నము నిందు డెచ్చుచున్నాడు, ౨ వయజమానుకు శ్రీ రాడిరసము కలవాడనగుదు 
నని కోరుకొనునో (అతడు) పాలు పెరుగు మొదలగు రసముతో గూడుకొనిన 
యన్నీకొజుకం మేకపాలలో గలిపిన చరువును నిర్యాపము చేయవలయును. (ఇట్టి) 
యజమానుడు ) తానిచ్చిన సావిర్భాగముచే రసవంతుడగు నగ్నినే పొందు 
చున్నాడు. అప్పుకు యజమానుడు రసనంతుడే యగుచున్నాడు. ఆయన్నియే యీ 
యజమానుని శ్రీ రాదిరసములతో. గూడుచున్నాడు. (ఈచరువు) మేకపాలయందు 
మిళతమయి యుండవలయును, మేక వదికలదో యన్ని సంబంధి యగుచున్నది (అగ్ని 

వలె మేకకూడ | పజాపతి ముఖమునుండిపుట్తినది కావున మేకకు అగ్ని సంబంధము 
చెప్పబడినది.) 

పంబాశేత్తు ౫ 

| 
ర౨రీ, రసవా నేవభవత్య జరీ శేభవత్యాగ్నో యావావపాయదజాసాక్షూదేవరసమ 

| | | శ్రే | వరున్దే ౨ 2గ్నయే వసుమతే పురోడాశమష్టాకపాలం నిర్వ వేద్యణకామవ య్ _ _ వ. _ 
| [1 

తవసుమాన్సా మిత్యగ్ని మేవవసువున్తగ్ ౨ స్వేనభాగభేయేనోపథావతి. సవ 

| | |. | శే 
వైనం వసుమన్నంకరోతి వసుమూ నేవభవత్య 3 గ్నయేవాజసృచతే పురో 

| | | { | 

డాశమస్థాక పాలం నిర్వవేత్చచ్లామేసం యి లే వాజమ్! 
6కు య న్ 

౧ దీనియర్గము పయి పంచాశోతులో వివరింపబడినడి. ౨ ధనవంతుడను 

కావలయునని వయజమానుడు కోరుకొనునో' వాడు ధనవంతుడగు ( ధనము 

నిచ్చువాడనియుం జెప్పందగును ) నగ్నికొజకు నెనిమిది కపాలములందు సంస్క 

తమగు వురోడాశమును నిరాషపము చేయవలయును. ( ఇట్ట యజమానుడు ) 



రకర [అ ౨. [ప ౨. అం(ధ వేదములు, అను ర, పం ౬ | 

తనభాగముచే ధనవంతుడగు నగ్నిచే పొందుచున్నాడు. ఆయనగ్ని యే యాయ జు 

నూనుని ధనవంతువిగాం జేయుచున్నాడు. ( అప్పుడాయజమానుడు ) భనవంతుడే 

యగుచున్నాడు, 

3 యుద్ధము సంపాస్తమగు చుండగా ( శ్యతుఫంబంధియగు ) నన్నమునుబొందు 

నకు యన్ని కొలెకనిమివి క పాలములందు  సంస్క్భతముగు పురోడాళ మును నిరా - 

పము సేయవలయును. ఎవడు యుద్దమును జయించవలయునని యిచ్చయిం చు 

చున్నాశో వీడు ( కత్రుసంబంధియగు) నన్నమును బొందవలయునని కోరుచు 

న్నాడు. ేవతలలో నగ్నియుకదా శత్రుశ్రలయన్నము నొందువాడు! ( ఈయిన్టే 
కర) తానిచ్చినహవిర్భాగము చే వాబజసృృత్తేగు (దాని వేరు) నగ్ని నే వెందుచున్నా 

దు, (ఇట్ట యజమానుండు) అన్నము నొందుచున్నాండు. (ఆఅన్నమున క) శ్ర 

వును జంపుచున్నాండు. యుద్దము ను జయించుచున్నాడు. మణియు నగ్నివలె 

(నితవనిచేం) దిరస్క-రింపంబడుటకు సమర్గుడగుట లేదు. (యుద్ధమును జయించుట 

కిచ్చకలవాండు జయమునకు( బిమ్మట శ(తుసంబంథియగు నన్నము నొందవలయునని 

యిచ్చయిం చుట లోక ములో బసిద్ధము. అకుయిచ్చట నగ్ని కూడవ రంపం బడినాండు. 

వాజస్ఫృత్ =శ|తుసంబంథియగు యన్నమును బొందువా(డని యరము.) 
| లో 

పంచాశతు ౬, 

శ | | | | 
రేం, వావమసి సీర్ణతియః సంగా₹మం జిగిషత్యగ్నిః ఖలునై దేవానాం వాజు 

| FF / 
సృదగ్ని మేవవాజసృతగ్ ౦ న్వేనధాగ భేయేనోపధావతి ధావతినాజగం వా హన్తి 

| | | | 
వృతం జయతితగ్ 0 సం[గామమ ఫోఅగ్నిరీ వన పతిధ్భ కే. భవత్య ఆ. 

గ్ మే2౫ వే ఫరో శ షాక వ ల మన! ఎతాజషన క్ పుర్ డాశమస్టాక పాలం నిర్వవేన్యస్యాగ్నా వగ్నీమభ్యుద్ధ 
క్ష 



[అ౨. (ప ౨. కృపష్తయజు చజ్వే దము. అనుర. పం౭.] కర? 

Dr 
శయుర్నిక్టష్ట భాగోవావత యోరన్యో౭నిర్షిష్టభానో2న్యనౌ  సంభవన 

యజవమానము॥ 

౧ చనియస్టము పె పంచాళతులో వివరింపంబడును. 9 వీయజమానుని 
"యావావనీ మాన్ని యందు మజొకయన్నిని (ఇతరములు) (పతిప్లాపన చేయుదురో 

అఆ యజమానుండు (పూర్వవిభముగా) నగ్నిమంతుండగు నగ్నికొఅశెనిమిది కపాలము 

లందు సంస్కృతేమగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. ఈ రెండగ్ను 
లలో విశేవ్యయాపమగు నగ్నినిర్షిస్ట భాగము (నిశ్రేశించిన ఇదిగోనీదియని చూపుట 
నిచ్చైశము) రెండవది (విశేషణమాపము) అనిర్తిష్టభౌ౫ము. ఆ కండగ్నులు పరస్న 
రము కలినికానినవై యజమానుని (భశ్నీంచుటకు) దైేశించియుంటున్నని. అప్పుడా 
యజమానుడు నాశమునాందు చున్నా(డు. (పూరో( నవిధముగా) నగ్నివంతేమను 

నగ్నికొఅుకు హవిస్సును నిర్వాపము చేసినచో (నాయజమానుండు తానిచ్చిన వావి 

ర్యాగముచే నీ యగ్నులను శాంతిపటదు చున్నా(డు. (అప్పుడు) యజమాను(డు 

నాళము నొందుట లేదు. 

శ 

పంచాశత్తు లి 

| ] i 1 | 

ర౨౬. అభిసంభవతః సఈశ్వురలఅరి మారోర్య దగ్న యే2గ్నివతే. నిర్వపతిభాగ 

| 1 | 
ధేయేనైనై  నౌశమయతినా22 ర్ని మార్భతియజమానో ౨ ౭న్నయే జ్యో 

{ 1 | శ { 

తిష్మ తే పురోడాళమస్రాకపాలం నిర్వ వేద్యస్యాగ్న రుద్ద ఎలో 2హులే2గ్ని 

| | | 

హో తఉద్వాయే 3 దపరఅదీప్యానూద్దృత్యఇ త్యాహా క స త్తీధానకార్య 

యద్భాగ ఛేయమభిపూర్వ ఉద్ధ్రీయతే $మపరో2భ్యుత్ క్ల 



రర౬ [అ౨ [ప ౨ అఆ౦ (ధ వేదములు అను ఈ, పం 5,7] 

౧ ప్నియరము చెపంణాశతులో వవరింపంబడె. ౨ ఎవసీయగ్ని (అగ్ని 
ర్త 

పళళ్ళీతకర్శ్య వై ) యు దింపంబడిన చె* దెియగ్ని ఆఆార్యాతీకర్శ సమాహముకానిదగుచుం .. 

డగా నుద్వాసన చేయంటకునో, (ఆయజమానుండు) జ్యోతిష్మృన్నుడగు నగ్ని కొలకు 

నెనిమిదిక పాలము లందు సంస్కృతేముగు పురోడాశమును నిరాషపము సేయవలయును.. 

3౩ _శెండవయగ్నీ (గార్ల పత్యమునందు) _పప్వలింపం జేసి పూర్వోద్ధరణముననుస : 

రించి మజణిల నుద్దరింపందగినది. అని పూర్షపకుము. ర _ ఒకయగ్నికొఆఅకులా. 

చ న < డ్ న్ అచు ఉన - జ్, మై జడ -. నిక్హయించుకొన్న హవిస్సునింకొక దాసి కిచ్చుటళ గదని పూర్వపతము ఖండిం పం 

బడెను, 

పంజాగతు ౮ 

1 
ర_9౭, (హియేళలెకి ౧. తాన్వవావత్షుణానిసం నిధాయమన్దా ౨ దితేః (పథమం 

| _ | 
జర్టేఅగ్నిః స్వాద్యో నేర ధిజాత పేదా సగాయ| కియా త్రిష్టుభాజగ త్యా దే పె 

| | | - - వను అడ 
భా్యహవ్యం వహతుపజానన్నితి 3 శన్ది'భిశేవై నగ్ం స్వాదోో నేళ [ప 

| | | | | . 
\ జగ < < 3 అర ADEN MN as జనయ క్యె లో ప వావసా2గ్నిరి ఆస్యహు pl ర్హ్ ఫ్రతిస్తవఅస్యపరాపతితమితి. య 

| ః స _ 

దగ్నయే జ్యోతిష్మ శే నిర్వపకియజే వాస్యజ్యోతిః పరాపతితం తదేవా 

| 

వరుచే॥ 
యె 

౧ చల్లారిన యా కొజవులనే (కిందనుంచి యరణులచే నన్నిని) మధించవల 

యునని సిద్దాంతము. ౨ అగ్నిపూర్వమిా దగ్గ కాష్ట్రము (కొలువి) వలనయ్యిట్టినవాండు. - 

(ఇప్పుడుకూడ) ఆ యగ్నిగాయ కి, శమ్షప్, "గతీభందస్సుల జే నను గ్రహింప ౩ బడిన 

వాడై తనపుట్టుకకుంగారణవుగు కొఅవినుండియే పుట్టుగాక, (పిమ్మట నాయా దేవ 



[అ ఈ. (ప ౨. కృహ్ణయజుశ్వేదము. అను ౫. పం ౧,7] ఈర 

తను) ౌలిసికొనిన వాం చేవతలకొబుకు హవిస్సును మోయుంగాక. 3౩ ఈ య 

గ్నిని గాయ త్యాదిఛందో మంతములచే (ఉచ్చరించుచు నని తా |) తనపూర్వ 

పుపుజ్రిన స్థానమునుండియే పుట్లిం చవలయును. ర తనపూర్వపు సానమునుండి 

సుట్రెన యా యిన్ని యాపూర్యాషగ్ని యే. (భేదము లేదని సిద్ధాంతులు) చెప్పుచు 

న్నారు. ౫ ఈ పూర్వాగ్నియొక్క. _జ్యోతిశ్చేనష్ట మయినది. (కావున) జ్యోతి 

మృ్మంతు(డగు నగ్నికొటకువావిస్సురు నిర్వాపము చేసినచో, నీయగ్నియొక్క జ్వాలా 

రూపమయిన 'యేజ్యోతిస్సునష్టమయినదో, (ఇయ్యజమాను(ద్చు ఆజ్యోతిస్సు నేపొం 

దుచున్నాండు, 

చతురానువాకము సమాస ము. 
యు —D 

చడీ న. 

అనువాకము ౫, 

| ol 1 | 

59౮. వై శాషనరం దాషదశక పొలం సిర వేద్వారుణం చరుందధి కా చరుమభిశ స్య 

| : న్ | | | | | క్ట . | 

మానోయదై ఏశ్వానరో ద్వాదశక పాలోభవలి సంవత్పరోవా అగ్ని ర్వై 

| | | ' | 

శారనరః సంవత్స రేకై వసగ్ం_ స్నదయత్యపపాసం వర్పగ్ంవాతే వారుణో 

| | 
నెవై నం వరుణపాఖాన్నుజ్బులి దధికాబ్ణాపునాతి ౨ హిరణ్యం దత్నేణా 

CEI 
| | | | 

పవ్మితం వైహిరణ్యం పునా క్యేదై'నమాద్యమస్యాన్నం ఛవత్యే 3 

| | 
i a లా 

మెవని ర్వ పెత్స జా మః సంవత్సర? | 

౧ పాపములేక పోయినను ఉన్నట్లుగా దూవీ.౦పంబడుపురుషుండు వ శ్వానరా 



ఈరళొ' [అ ౨ (ప ౨ ఆం౦ (ధ్ వేదములు, అను ౫ పం ౨] 

గ్నదెవతాకమున్సు పం్యడెండు కపాలములందు సంస్కృాతీమునగు పురోడాశమును 

వరుణ దేవ తాకమగు చరువును “దథ్మి కావ” అను దేవతకొఆఅకు నిరాపము సేయ 
వలయును నై శ్వానరాగ్ని సంవత్సరాభిమాని "దేవత (శాన్చన) వెశ్వానరాగ్ని దేవ 
తాకము పం డేండు కపాలములందు సంస్కృతెమునగు పురోడాళము నిర్వాపము 

చేయంబడినదై నవో, (ఈయజమానుండు) సంవత్సరమంతేయును తనయాతే ను ' (తేన 
బంధువులకి) మున్ నిగాంజేసికొనుచున్నా (డు, ఆరోవిఎపంబడు పాపమునులబోగొట్టు. =: 

కొనుచున్నాండు. వరుణయాగముచే నీయజమానుని వరుణపాశమునుండి విడివీంచు 

కొనుచున్నాండు.  డధిక్రావదేవతగల యాగముచే దసయాత్మను పవ్నితేముగాంజేసి , 
కొనుచున్నాండు.. ౨ ఈపూరో్యోక కరయందు బంగారము దవ్నీణ, బంగారము 

పవి తమైనదిక దా ! ఈదవ్నీ ఆగానివ్వుంయడీన బంగారమాయజవమూనుఐి బవ తునిగాం 

చేయుచున్నది. (అప్పుడు) ఈయజమానునకు భుజించుటకు యోగ్యమయిన యన్న 
ముకలుగుచున్న ది, 3 దీనియర్గము రెండవ పంచాశతులో (వాయయబడును. 

పంచాగ్ొతు ౨౨. 

| | | ది ౨౯. వావ తస్యా శానో యోనీం (పజాయైపళూనాం నిరహతి యో2లు (ప్రజా . 

మైసన్్ప్రజాం నవిస్టశే యృద్వైశ్వానరో ద్వావళకపాలోభవెతి సంవళ్చు.. 

రోలగ్ని ర్వైశాానరః సంవత్సర మేవ భాగ ధేయేశళమయతి సో2 కాను . 

స్యాద్యోనేః (పజాం (పజనయతీ వారుణేనేవై నం నరుణపాశాన్నుజతి 

| 
దఫ్మికాన్ధాపునాలి హిరణ్యం దశ్షీణా పవిత్రం వై హిరణ్యం పునా ల్యే : 

| 
మైనమ్!! 



[92 (పూ కృషయజుశ్వేడము. 

౧ సంతానమును. గోరుపురుము. డు పూరో [ క్రమయిన క్రట్ష్యిల్లుర్వా. ఇ 

సము చేయవలయును. ఏ పురుమఃడు సంతానము. బొందుటకు ౫ 
A de 

'సంతౌనమునుం బూందుటలేదో, వీనికి సంవత్సరాభిమాని'దేవత (అగ్న 'శాంతినోరేద్ది 

నదై సంతానమునకు బశువ్రం వీజశ కి క్రీని నిశ్శేవముగా హా హించుచున్నది: Pau డ్ , 

నరాగ్నియె సంవత్పరాభీమాని "దేవత, వె శవ్వానరాగ్ని పం డెండు కపాలముణరద్త "శ" 

నంస్కాతమగుపు కోొడాళము కలవాండయిన చో (యజమానుండప్పుడు) అగ్నికిందా 

గుచ్చిన హావిర్భాగము చే సంవత్పరాభిమానియగు డేవునేశాంతి నొందించుచున్నాండు, 

ఆ యగ్ని యూ యజమానునికొజకు శాంతుఃడై తన బీజముండు స్టానమునుండి 

"సంతానమును బుట్రెంచుచున్నాండు, మిగిలిన మం(తౌర్షము ౧వ పంచాశ తులోం 

-ఇెప్పండిన దే. విన్ష'కేపజామ్=సం తొానమునుం బొందుచున్నా(డు. అనిచివర పదముల 

కగము. 
థి 

పంచాకత్తు ప్ర 

) 

ర౩ం, ఏన్ల'త్రే ప్రజాం గ నై శ్వానరంచ్వాదళకపాలం pa) ర్వసేత్స్పు కే జా జేయద 

| | ee వ. | 

పాక పాలోభవతి గాయ తీయ'వెనం బహ్మావర్చ సేన పునా నాతియన్న వక పాల 
ఈతి వై రామా { మః ' 

| I to 

పవృ తై వాని నజో దభాతియద్దశక పాలో విరాజై వాన్ని న్నన్నాద్య 

క్ట i | | | 

దభాతియ దేకాదశోక పాల శ్రహ్టశి వాన్మిన్ని నియం దధాతి యద్ర్వానళ క్ పా 

వా కి వ్తావిపి, నిర పతిపూతః 1 
లోజగ త్ర్యైవాస్టిన్సాన్దధాతి. యన్నిక్ఞాతం తామ్బంనిర్పవ స 

ప కా [త్రం డీ) వెశా(నర బేవతాకమును పం డెండు కపా 
౧ పుతూఃడు పుట్టగా ( రడ) వై" (| U 

లములందు సంస్కాతీమునగు పురోడాశమును నిర్వాపము చేయవలయును. ఎనిమిది 

57 . 
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కపాలములందు సంస్కృతమయిన పురోడాశమయినచో, (ఎనిమిది అక్షరములు 

కలది కావున గాయ తిఛందస్సుతో సామ్యము చెప్పబడినది. (అగ్ని) ఈ పుత్రుని 

(బవ్మావర్చస్సు చేత బవిత్రునిగాం బేయుచున్నాండు. తొవ్విది క పాల ములందు సం ! 

సరాతేమయిన పురోడాశమయినచో, (తొమ్మిది అక్షరముల నామ్యుమువలన్స (అవ్వు: 

త్ ఛందస్సుచే స్ పు[తునియందుం 'దేజస్పునుంచు చున్నా౯డుూ. నుడి కపాలములంద్యూ... 

సంస్కృతమగు పురోడాశమయినచో, (పది యక్షురముల సామ్యము వలన) విరాట్. er 

ఛందస్సుచే స్ పుత్రుని యందన్నము(దిను శ్ల _కిని నిగలిగింసంజేయుచున్నా (డు, పదున్లో. DB 

కండు కపాలములందు సంస్కాతమగు పురోడాశమయినచో (పదునొకండతరములి. =. 

సామ్యామువలన) (తిష్టుప్ ఛందస్సుచే నీ సీపు త్రునియం దిం|దియళశ 5 క్రి నుంచుచున్నాండూ, 

పం[ డెండు కపాలములందు సంస్క్భ్బాతేమగు పురోడాశమయినచో, (౧౨ అక్షర ల 

సామ్యమువలన) జగతీఛందస్సుచే నీ ప్యుతునియందు. బకువుల నుంచుచున్నాండు.. 
అ అ యం 5 So, p< ఐన గా a డీ ల న ఏప్ప్కుతు(డు పుట్టగా (తెండి) -ఈయిప్పని (హవిస్సును) నిర్వాషము శౌెయుచున్నాయడ్ో, 

ఆ పుత్రుడు, పవ్నితుడు కేజోవంతుండు, అన్నముందిను శ కీకలవాండును, ఇందియయ 

వ6ంతటు(డున్ను పళువంతు డునగుచ. న్నాడు, 

ర3౧, వవ'తే దస స్వ్యన్నాద ఇని “యావీ పళ మానవళ్య ౧ 

| .. కాచ్చిద్య శే యోదర్భపూర్ల మాసయాజీ సన్నమా వాస్వాంవా పెర్తమా 

| | 
FE గం౦బా?zతి పాదయర్సువరాయ పిాలోకాయ దర్శ పూర మూసా విజ్వే తే 

లా. 
చమానా 

ర్ం అననన. అనా 

| | . 

శ | | సే తిపాద్య సంవత్సరోవా అగ్ని ఏశ్యానరః సంవత్పేరమేవ వ్రీణాత్యథాో 
| 

సంవత్సర మేవా స్నా ఉపద ధాళిసువ 

వ. 



(అ. ౨వ ౨. కృష్ట యజుర్వేదము. అను ౫. పం ౫.7] రం 

౧ ఏపఫుును కు దర్శపూర్జ మాస యాగములం జేనినవాండై దర్శను (అమా 

వాస్యనాటియివ్న్ని) కాని, పౌర్ల మానిని (పూర్ణిమనాటియిప్మిని) కాని యలి|క్రమిం 
చునో (చేయండో, అని తా॥) ఈతండు స్వర్షలోకము నుండి. (భోమ్ర(డగును 
దర్శపూగ్గమా కే సేష్టులు స్వరలోకముకొాజకు గదా! అనుష ౦చం బడుచున్న వి, 
అమావాస్యనుగాని, పూర్ణిమనుగానిి, యులంఘీంచి (నప్పుడు) _వెశ్వానరాగ్ని దేవ 
తాకము పం(డెండుక పాలములందు సంస్కృశమునగు, పురోడాశమును నీరా 
పము సేయవలయును. ఎం న్సేనాఖినూని అవర య వె శాన రాగ్ని కావున (9టి 

సరం బమౌాను. న సంవత్సనమునే సంతో ప్యట్టుచున్నాండు.  స్వర్షలోకముయొక్క- 
డి? 3 వత్సరము (నెప్పుడు) ఏ ళ్ళేదరపి రముగా. జేయు చున్నాడో, అప్పుడు 
పట్టదేవరం నాకుంది (యజమానుండు) స్వరలోక మునొందుచున్నా(డు. (అన 

గా;అమా వాస్ట_పూర్ణి మ, దినములు సంవత్సరమున కనయవము లగుటంబటి 

యు, నట్రియనయవములయిన దర్శపూర్తమాసదినములలో నిస్తులను పూర? 

క విధము? ననుమీంచిన నాడు సంవత్సరమునకు విచ్చేదము'లేదు కాన్రనను వటి 

యు సంవతురాభిమానియగు నగ్నిక ఫూర్యోక పురోడాశమును ' నిర్వాపము చేసీ 

నచో, సంవత్సరమునశే కీతియగుట చేతను, సంవత్సరము 'సంతువ్షీ చెందిననాయడు 

సర్వచేవతలు సంతోవీ.౦తురుకాన్సనను, ఇట్టియజమానుండా. - కేపకలనాగ్రయించి 

వారియను గహముచే స్వర్షమునాందునని తాత్పర్యము. yy 

పంచాశోతు స్కి 

| | | ఎ 1. hg 

ఈ౩ ౨. అధభోదేవణా వవావ్వారభ్యసువర్గం లోకమేతి ౧ ఏరహావావవ చేవానాం 

| | | | | | 

యో?7గ్నిముద్వాసయ తే _నవావత్తస్యగ్రాన్మాణాబుకాయవః పురా2న 

_ 1 rr, 
నుక్షున్నాగ్నోయమప్టాకపాలం నిర్వవేదై్యశ్వ్వానరం... . చ్వాదశక పాలమగ్ని 
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| | 
ముద్వాసయిమ్యున్యద స్టాక పాలోభ వత్య పాక్షరాగాయ[ తీ గాయ తోZన్న్ని స్ట 

క్ క్ | క్ష ] | 2 Bp 
ర్యావానేవాగ్నిస సక ఆతిథ్యం కరోత్వ ధోయణభాజనం యే z2వసం౨ కతా . 

తిళాద్భక్ | 

౧ ఎవడు బేవతీలలో నగ్నిని ఉదాగసనము చేయునో, వీడు వీర nag 

దోవము కలవాండగు చున్నాండు, సత్యమే స సానముగా.గల (ావ్మాణులీయణమా 

నుని యన్నమును భుజించకు. అగ్ని నుదాగ్గిసనము చేసిన వాడు ఒక శౌక్టికశ్రాగ్ని ' 

'దేవతాకము, సం|డెండుకపాలములందు సంస్కృతమునగు పురోడాశ మును నిర్వ 

పము చేయవలయును.  గాయ్యతీఛంవస్సు ఎనిమివత్ష్తరములు కలది. ఎనిమిది 

కపాలముల౧చను సంసిర్భాతముయిన ప్రుగోడాశ ము (సిరా పము చేయు: బడిన) దై చెనవో . 

నగ్ని గాయ్మతీపాహూూదరు(డు. (కావున) ఎంతయగ్నికలదో, ఆసమస్తాగ్నికాతి 

ధ్యము. (అతిధిస తౌరము) చేసినవా డగుచున్నా (డు. (యజమాను(డనికా॥) 

మణియు లోకమునందు దూరదేశమునందుండు జనుని. గూర్చి పోవుచున్న వానికి ' 

మార్షమందునేవిధముగా నాపుడు రశ్నీంచునో అన్తే యాయగ్నికొసంగజడిను: పురోఢా. 

శ ముకూడ స్వర్షమునకుబోన్ర దారిలో సాయపడుచున్న ది. నై శ్వానరాగ్ని దేవతాః కము 

పం డెండుక పాలములందు సంస్కృతమునగు పురోడజాశము (నిర్వాపము ము'సేయ-బడి న 

దైనచోో పష డెడుమూపములు సంవత్సరము, సంవత్చేరము అగ్నికిన్లః నము... 

కావున సినిర్వాపసము చేసిన యదమానండు ) మయమూయనగ్నినిందన సాన మునుల 
యా ee 

పొందించుచున్నా డు (ఇట్టయగ్ని యొక్క యను గవాము చే) ర్ యజ రానునకి స్ట్ 

దినుటకు యోగ్యమయిన యన్నము కలుగుచున్నది. ల 

పంచాశతు ౬. 
లీ 

i 

| | | | | 

రజక. ప్రవశద్ద్వానళ కాలో వైశ్వానరో భవతి చ్వావళమాసాః సంవర్షుర సరన 



[అ ౨. [ప ౨, కృష్ణయ జు శ్వేదము. అను ౫. పం ౭] ౮౫౩ 

| 
త్సరః ఖలువా అగ్నేర్యోనిః స్వామేవై నం యోనిం గమయత్యా 

| | | 
ద్యమన్యాన్నం భవతి వై శ్వానరం ద్వ్వాదళక పాలం నిర్వవేన్నారుతగ్ ౦ సప్త 

| 1. | | 
కపా న య రప లం (గామకామ 3 ఆవావనీయేనై శ్వానర మధి (శ్ర తి గా ర్లపత్యేమా 

| || | | | 

రుతం పాపవస్యసస్య విధృతె ్య ద్వాదశ కపాలో _వెశ్వానరో భవతి ద్వాద 

| | 
శోమాసాః సంవత్సరః సంవత్స శేణా వాస్మె సజాతాగ్ం శ్వార్టవయతి ౫ 

మారుతోభవతి | 

౧ దీనియర్హము పెపంఛాశత్తులోం జేర్చి (వాయంబడీనది. ఈ [గామము' 

గోరుపురువుండు 'వెశ్వానరాగ్ని దేవ తాకము, పం డెండుకపాలనుల౦దు సంస్కృతే 

మునగు పురోడాశమును , మరుకులు చేవతలుగాగలదియు నేడుకపాలములందు సం 

స్కృతమునగు పురోడాశమును నిర్వాపము సేయవలయును. క (గ్రామమును 

బొందుటకు([బ్రతిబన్ధకమగు) బలవత్శమమయినపాపమ. నశించుట _వెశ్వానరాగ్ని 

దేవతాకమయినపురోడాశము నానావనీయాగ్నియందు, మరుద్దేవ తాకమగు పురోడాళ 

మును గార్డు పత్యాగ్నియందు వండవలయును. ర వై శ్వానరాగ్ని దేవతాకమయిన 

పురోడాశము పం డెం్సకపాలములందు సంస్కృాతమయినచో  పం(డైండుమాస 

ములు సంవత్సరము (కావున) సంవత్సరము చేతనే యగ్ని యాయజమానునికై తన 

కులమునందుంబుట్టిన మనుజులను న్యములను. (విధేయులను) గాంజేయుచున్నాండు. 

సో దీనియర్ధము ౭ వపంవాళత్తులోంజేర్చి (వాయయబడును. 

పంవాశతు .౭. 
కూ 

| | | 
ఈ55. మరుతోవై చేవానాం విశో బేవవిశేనె వాను శ్రమనుష్యవిశమవరున్దే ౨ సప 



భర [అ ౨ [ప ౨ ఆం(ధవేదములు. అనుష పం ౧ 

| | 

క పాలోభ వలి స స స్తగణావై మరుతో గణశఏ వా EP! సజా తానవరునే = 2నూ 

| 

చ్యమాన అనా వయతి విశ మేవాన్నా అనవర్శానం కరోతి | 

roa 
BRS 0 oi కశ 1 
వ © 

౧ (పుోడాశము మరు దైవ తాకమయినచో, మరుకులు దేవతల . యొక్క, 

(పజలు (కావున సీపురోడాశము) 'దేవతలయను[ గహముచె సీయజమానునికాజకే.. 

మానుష (డ్రలానమ్చుద్ధిని సంపాదించుచున న్నది (నళగంకవ్పమునునట్టించుమూటు 

మరు'దేనతే లేడు గణాములుకల వారు (కావున) వ్ 

(నీపురోడాక పోయ జమాానుని కొక నేక జ్ఞాతిగణములను సంహ చించుచున్న దెం 

3 నామిభేఫిబుక్కుల నుచ్చరించుకాలమునందు మరు దేవ ఆ"కమగు పురోడాళము' 

నాసాదనము (ఉంచుట) చేయవలయును! (ఇటిపు కోడాశము) పూరో్వక_ ములయిన 

(పజలను యజమానుని ననుసరించునటుగాంబేయుచున్నది. 

పంచమానువాకము సమాప్తము 

౬! జ ష్ 
థా 

అనువాకము డ౬, 

ళం ౧ అదిళ్యంచరుం నిర్వ చేత్సం గ్రామము (పయాస్యన్నియంవా- 'అవితీర 

క 
| 

. 

| | | . 
యతనంగ తాం సంవత్పరోవా అగ్ని శ్వెశ్వానర॥ సంనత్సరః ఖలువై'దెవా. 

| | | |. న 
సామాయతినమే  తస్మాచ్వాఆయతీనాదేవా అసురానజయన్య దె ఏక్వా. 

న _ ల on _ | య జ జీ 



(ఆ ౨ ప) ౨ కృష్త్రయజు క్వేద ము, అను ౬. పం ౨] ర౫౫ 

| 1 | - | నరంద్వాదళక పాలం నిర్వపతిదేవాసామేవా 72యతచనే యత రేజయలతిత 
అవాయు 

గ్ 0 సకష్షైామమే 9 తసి న్వాపకౌమృజా తే 

౧ యుద్దమును జయిం చవ లయునని కోరుపురుముడు అదితి చేవతాకమయిన 
చరువును నిర్వాపముసేవలయును. ఈభూమియేయదితి. ఈభామియంచే యుద 
మును జయించిన పూర్వవురువులు (పలిస్థా వనులయిరి. (కావున సీయిప్సీ చే నీయ 

ఎఘౌానుండుకూడ | ప్రతిప్లావంతుండగునని తా[) ౨ యుద్దభూమినింబొంది (యచ్చట) 
,వెశ్వానరాన్ని చేవ తాకము, జంటడెండుక పాలములందు సంసూరించిన పురోడాశ 
మును నిర్వాపముసేయవలయును. సంవత్స రాభిమాని దేవత య్ ,వెళానరాగన్ని! 
సంవత్సర మే దేవతేలకుస్థానముకదా ! ఈయుదస్థానమునుండి యే దేవతలురాశుసు 
లను జయించిరి. (కాన్చన) _వెశ్వానరాగ్ని దెవతాకసు_సం| డెండుకపాలములందు 

సంస్య్యూతమునగు పురోడాశమును నిరాషపము చేసినచో, (నాయజమాను(డు దేవ 
తేలన్థ నమునందే. (ప్రయత్నించుచున్నాండు.  ఆయుద్రమును జయించుచున్నాండు. 

టు 
= దినియర్థము ౨వ పంచాళత్వలోం జేర్చి [(వాయంబడును. 

పంచాశొతు ౨. 

| | | | అఈ9౬. యోవిదిపొణయోరన్నమతి “వె శ్వానరం డా్య్యాదళక వాలం నిర్వ వెద్విద్వి 

| | | | | పాణ యోరన్నం జగ్వాసంవల్సేరోవా అగ్ని ర్వెశ్వానర౫ సంవత్సరస్యడిత 

| 
| | 

మెవాత్సి నాన్నిన్నృజా లే 9 సంవత్సరాయ వాఏతౌ సమ మా కేయానమ 

| | | నే = ఆధ వ ఆ వ మూర వ. > 
మా లెత యోర్యః పూరొ౭భ్మిద హ్యతితెం రుణోగ్భహ్ల తీ వై శ్వానరం చ్యా 

“a > 
చె 



ర%౬ [అ౨ (ప ౨. ఈఆ౦ం[ధ వేదములు అను ౬.. పం ౩,}. 

| | | | . 

దశకపాలం _ నిర్షజేత్సమమానయోాః ఫూర్వో27భ్యిదుహ్వూ సంవత్సరో 

| | | 

అగ్ని ర్వశ్వానరః సంవత్సర మేవా22ప్వా నిర్వరుణమ్! 

౧  ఒండొరుల మారణమునందుద్యుక్తు లయిన యిద్దరు పాపుల యన్నమం * న్స 

నెవడు భుజించుచున్నాండో వారిడ్డటు వానియందు తమపాపమును సం|క్రమింప్య,, 

జేయుచున్నా రు. అట్టి పాపుల యన్నమును భుజించి (నచోగ) వై శ్వానరాగ్ని దేవ్మ 

కాకము, పం డెండు క పాలములందు సంస్కృతమునగు పురోడాశమును నిర్వాపము. 

సేయవలయును, _ సంవత్సరాభిమాసనదేవతయే _వెశ్వానరాగ్ని. న్ 

భుజింపంబడిన యన్నమునే (ఇట్రియజమానుండు )భుజించుచున్నాండు. (ఆపాపులప్పుష) 

యజమానుని యందుంబాపమును సంకమింపం జేయుట లేదు. ౨ వపురుషులు 

సంవత్సర దేవుని సాత్నీనిగాం జేసికొని (పరస్పరము బాధకలుగ కుండుటకై ) శపధము 

నుం జేసికొందురో, (ఒట్టుంబెట్టుకొందురో, అని తా॥) వారిలో నెవడు మొదట 

దో /)హముం చేయునో, వారిని వరుణుడు. గహించుచున్నాండు. (అనగా రోగముకలుగు 

నని తా (పలెద్డి చేసిన వారిలో మొదటివాండు _వెళ్వానరాగ్న్న దేవతాకము;, వర 

(డెండు కాలములందు నంస్కృతీమునగు పురోడాశమును నిరాగపము చేయవాట . 

యాను. _వెశ్వానరాన్నీ సంవత్సరాభిమాన చేవతయే (కావున నట్టి యజమా) 
రోగనివారకుండయిన సంవత్సర 'దెవునేపొంది, (ఆతనిబలముతో? గూూాడుకొనిన. . 

వాడై) పిమ్మట తనకష్టమును నివారించు. కొనుచున్నాండు, ఇయ్యజమాన్నుసి 
రోగము వాధింపదు, .. 

పంఇాన్స్ త్తు 3, 

| | ! - 

ర3౭. పరసాడభి |దువాంతి _ | దట. టీలల em క _రద్యాద్ఖ్ ద్రవ్యాతినై నం వరణోగృప్టూత్వా ౧ వ్యం వావీవ (ప్రతిగృహ్హోతి | 



[అ ౨ పం 3 క్పృషప్ణయజు క్వేద ము అను ౬ పం ర] ర్మ౭ 

| | | | | | 'రళా2విం (పలెగృషప్టాత్నివై శ్వానరం ద్వాదశ కపాలం నిర్వ వేదవిం (పతిగృహ్యా 

సంవత దో | | | | సంవత్పరోవా అగ్ని రై ్ యశ్వానరః సంవత్సరస్వది'తా మేవ (పతిగ్భృహాతినా22 

| 
| | 

బగ ఒర 9 | | 

వ్యం (పతిగ్భస్షో త్యా > తృనోవావషమా, తా మాప్నోతియఉభ యాడ త్స 

5 | | | [ తి గృహ్యత్యశ్వం వాపురుపుం వ్శావై శ్వానరం ద్వాదశకపాలం  నిర్వవేదు 

భయాదత్ | 

ఇ ౧ ఎవండు గొ త్రాను (పతి గహించు (దానముశేనీన దానిని దీసికాను) 
యో నా చున్నాండో , పిండుత్షేష ఇ రోగమును బొందు మన్నాడు, (కావున) గొళ్రైన్నుపతి త 

. 
- అ (గహాంచి (నవో, నె ళల్వానరాగ్ని దేవతాకము పం డెండు కపాలములందు సం 

స్కతమునగు పురోడాశమును నిర్యాపము సేయవలయును. సంవత్స రాభిమాన 
దేవతయేవై సారనరాగ్ని, కావున 'నీయిన్టీనాచరించిన యజమాను(డు సంవత్సర 
దేవునిచే ని క్రోవముగా. జచేయంఒబడినదాననే (పత్మిగహించుచున్నాండు.. (పూర్యోక 
పాపమును. గహించుటబేదు. ౨ రెండు వెపులందు దంతములుకల గుజుమును 0___ - యు కాని, పురుమనిగాని, యెవండు పతి గహించునో, వీండయుతీనయాత్సయొక్కహింస కు 
చఊొఆదుచున్నాండు. ఇట్రయుభయభాగములందు దంతేములుక్ ల (పాణిని (పతి౫ 

పహొంచి (నచో) పూర్యోక పురోడాళమును నిర్వాపముశేయవలయును. _ సంనత్స 
గాళ్ మాన 'దేవతయ్ ఉష ల ్ప్రనరాగ్ని. _కావుననీయజమాను(డు సంవత్సరబేనునిచే 
ద్హోమనిగాజేయంబడిన పురుషుని. లేక-గుజ్ఞమునుం.. బొందుచున్నాండు.. అత్మ 
-౦స నొందుట లేదు. | 

పంచాశతు ఈ 

| | | | { ర. (పతిగ్ళృవహ్యా. సంవత్పరోవా . అగ్ని ర్వశ్వానరః సంవత్సర స్వదితమేవ్మ సతి 
అమి. 



రర [అ 9 (ప 2 ఆం (ధ్ వేదములు, అను ౬, *పం లా] 

| 

గృహాతినా22త నోమా(తామాపో ్ నతీ ౨ _వెశ్వానరం దాష్రదశక పాలం 

దం చణ 
చ 

న్ 

| | | | BD ఇ. 

నిర్వ వేత్సని మేప్యున్సుం వత్సర వాలగ్ని రై శ్వాననోయదాఖలువై సంవ 

| | | | De. 
త్సరం జనతాయాం చరత్యథసధ నారా భవతి యద్వైశ్వానరం ద్వాదశ. 

క్ష 

లై 
కక 

ది జ 
: 
a 

వజ 
|. 

/ | Er 

కపాలం నిర్షపతీసంవత్సరసాతా మేవసనిమధిప్రచ్యవ తే దానకామాలసై స్థ. 

| | 

(పజాభవని, ౩ యోవై సంవత్సరమూ! 

౧ దీనియరము పె పంచాశొత్తులో (వాయంబడినది. ౨ ధనముంబొ దనిచ్చు 

యించువాండై యజమానుండు పూర్వ్యో క ఫురోడాశమును నిరాగషము సేయవల 

యును. సంవత్సరాభిమాన దేవతయే _వెశార్టనరాగ్ని. (లోకమునం) చే యాచకుడు 

దాతలసముదాయమునందు సంవత్సర కాలముండునో, వాడుధనసమృ్గి క్ లవాండగు 

చున్నాండు. పూరో క పురోడాశమును నిర్వాపము చేసినచో సంవత్సర చేనునిచే 

నివ్వయబడినదియే యగుధనము నొందుచున్నా(డు. 9తీనికి దానముచేయు స్వభావము. న్ 
Fann sla 

Mee 57 

కల సంతానములు కలుగుచున్నవి, : దినియర్ధము ౫వ పుణాశతులోం జేర్చి పాయం 

పళ్చాశత్తు ౫. 

| | im 
ర౩౯. ౧ (ప్రయుజ్యనవిముల్బత్య (శ్రతిష్రానో వెసభవక్యేత మేవ వెశ్వానరం 

| | | | | | t | 

పునరాగత్య నిర్వ వేద్య మేన ప్రయుక్త తంభాగ భయెన విముఖ్బుతి_పతిప్మె 



[(అ౨. ప ౧. క ప్త య జు స్వేద ము. అను ౭ వం ౧] ర౫౯ 

| 

తె ౨ యయారజోోత, మాం గామాజేత్తాం (భాతృవ్యాయ (పహీణు 

| 
యాన్నిర్ బుతిమెవాస్మై (పహిణోతి | 

౧ వయజమానుండు (ధనలాభముసతై) సంవత్సర రూప వై శ్వానరాగ్నిని 
(బతిస్టాపనము చేసి (ఇష్ట చే నారాధించి ధనమునొందిన పిమ్మట మజిలయబురోడాశ 
భాగము) నొసంగడో వాడు (ప్రతిష్ట లేనివాండగు చున్నాండు. (అటి యజమా 
నుండు ధనము నొందినవీమ్మట దాతృసము దాయమునుండి తనయింటికి) మణుల 

వచ్చి పూర్వ్యోక మయిన పురోడాశము నిర్వాపము చేయవలయును. (9ట్లుమణల 

ఎసోర్వాపము చేసిన యజమాను(డు (పధమమున) వయగ్నినిం (బతిస్టాపనము “చేసినా 
డో, ఆయగ్నిని (మఆలనిచ్చినవావి) గ్భాగము చే స్వ్యపతిష్షనాఅకు విడచుచున్నా(డు, 
౨ (దాతలవలనఈ బొందంబడిన గోవులలో) నుత్తేమమయిన గోవు నే తాటి చేబం 

ధించి తీసుకొని వచ్చుచున్నాండో, అ(తాటిని శతువినాశముకొఅకు (ఆగోశాల 
యందే) ఉంచవలయును. (అటుల కేయయణా నాయజమానుండు శ|తువుకొఆకు 

దార్మిద్యరూపరాత్ససువే పంపుచున్నాండు. 

వష్టానువాక ము సమాస ము 

అనువాగశము 2, 

| | 3 | | | 
రిరోరి+ వన్హ్యం చరుం నిర్వ పేత్సశుకామవఐన్హా) వె పళ వఇిన్ష) మెవస్వీనభాగ ధే 

నోపథావతి సవవా వాసై గె చళూన్సరయచ్చతి పళుమానేవభవతి ౨ + 

ర్భవతి స్వాజేవాసె యోనేః పళూన్స)జనయతీ 3 వ్రాయేన్టియ 



రజ౦ [అ ౨ (ప ౨ ఆ౦(ధ వేదములు, అను ఢి. పం 3, | 

పురోడాశ మేకాదశోక పాలం నిర్వ వేత్సశు కామని యం వెపశోవ ఇవ్హక మేకం 

| | 
_ద్రైయావన గ్ 0 శ్వన భాగ భేయేనోపఛావతిసః 

షే 

సో శ్ 

౧ పశువులను కోరునట్టి పుచువుండు ఇం! వబేవతాకమయిన చరువును నిన్యా, 

పము చేయవలయును, పథువ్రలిం ద సంబంధములయినవి (ఇం|దస్వామికములని' శా 

(ఇట్టి యజమాను(డు) తానిం చున కిచ్చిన హవిర్భాగము చే మ్ 
న్నాండు ఆ యి౫(ముడే యా యజమానుని కొజకు. 

(అప్పుండు యదచమాముడు) పశువులు కలవాడే యగుచున్నాండు. og. 

యందు) చరువు విధెయమగు చున్నది. (ఇందుండే యజమానుని నాజకుం ప పు 

వొలకుగారణ మగు చరునునుండియే పశువులను బుటంచు చున్నాండు,. - (ాజ 

రరరువు నందు సీవారి ధాన్య సంబంధ మయిన చరువును గుజ్తములనే “వాసన, 
చూపింతురు శావునను్కు అశ్వ మేధ కతువ్రునందు గుస్తాము చేనన్నము తిన్సువీ ంతేరు. 
కాన్రనన్కు అభోశ్షితేమయిన యన్న ము పుట్టంబోవుగుజ్రము లకు రేతోడాపముగాం | 

' గారణమగుచు న్నది, క నుకచరువిచ్చట పకువ్రలయబిట్టించునదిగా వరి ర్లింహ్యబడినది. . 
3 పళునవృులనుంగోరు వాడు గొప్పబలముగల్లిన యిం్యదునికొఅకుంబదు కొకరు క 
లములందు సంస్క్భతమగు పుకోజాకమును నిర్వాపము చేయ: లయ్లహో en ప ద 

య మేపశున్రలు. (నేయి- పాలు, మొదలగువాటిశే నిం దియమును వృద్ధిని. చేయు 
చున్నవి. కావ్రనపళునిలు ఇం దియసాపముగా వర్ణి ౦పంబడినవి, ) ఈ మాగకర్త 

తానిచ్చిన వావిగ్నాగముతో నిం ద్రియవృద్ధిని బొందుచున్నాడు . (ఇం|దియనం . 
మ్=గొప్పబలముక ల మాయ దుం ) ఒం - rn 

జై | 
£22 

1 

- 

లై మై 
ఎ 
bi 

లం 
యం ఉస 

సా ల! 

కే 

॥ 

పంచాశతు ౨. 
== | 

రర. ఏవాన్మా౭న్టి ప )యం పశూూన్స 9యచ్చతి పళ్తుమా చేవభావతీ 



[(అ౨. (ప ౨. కృష్ణయ జు ర్వేద ము, అను౭. పం 9] ర౬౧ 

| 
| వలే పుకోడాళవే మేశాదశకపాలం నర్వ చేద న్నా వర్చస కామో ట్రహ్మా 

వా 

వర్చసంనై ఘర్మళన్ద) మేవఫుర్శనన్తగ్ం . శ్వేనభాగభేయేనోపధావకతి సవ 

అ | 
వాన్మినృ్రవ్మావర్చ సందీధాతి (బహ్మావర్చ స్యేవభవతీ 2 నా) యార్కవ లె 

పురోడాశ మ కాదళకపాలం నిర్వవేదస్నకా మోzరోవై చేవానామన్న 
వయ హయ 

మిష్ష్రమేవార్క-వ న్స్ ౦ శ్యనభాగ భే యేన॥ 

౧ ( వెదశాస్తా9దులవ లంగలిగిన) (బ్రహ్మ తేజస్సుగల యిం దునికాజకు 

(బవ్మావర్పస్సును గోరుపుగుముఃతు  పదునొకండుకపాలములందు సంస్కృతమగు 
పురోడాశమును నిర్వాపము సేయవలయును, (వేదశాస్తా/దులవల(గలిగిన 
(బ్రహ్మ వర్చ స్వే భుర్మశ భరము. (ఈ యిప్రీనాచరించిన పురుషుడు) తానిచ్చిన 
పురోడాశ భాగము చే (బ్రహ్మ "లేదోవంతుండగు నిందదునింబొందుచున్నా-డు, అయిం 

(దుంజే యా యబజమానునియందు (బన్నా కేజస్సునుంచుచున్నా(డు, (అప్పుడు 

యాగకర ర) (బ్రహ్మవర్చస్వియగుచున్నాండు. 3 అన్నమునుంగోరు,. ఫురుషుండు 

| అన్న వంతుండగు నిం దునికొజకు - పదనొకండుకపాలములందు 'సంస్కృృతమగుపు 

_రోడాళమును నిర్వాపముచేయవలయును, అర్కశ భ్రార్థమే దేవతలకన్నము. (ఇట్టి 
యాగకర ర) అన్నవంతు: “డయిన యిర్మదుని శానిచ్చినహవిర్భాగము చే బొందుచు 

న్నాడు. ఆ యిం[దు'జే యీ యజమానుని కొఆుకన్నము నిచ్చుచున్నా(ు 
(అప్పుడుయజమాను(డు) అన్నాదుండగుచున్నాండు. (అన్నాదుండు=అన్నముతిన్లు 

వాండు =) 

ల ' =] న ee 
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రర ౨, ఉపధావత్తి . సవ్తవాస్మాఅన్నం (ప్రయచ్చత్య న్నాదఏ వభవల్ 3 నట 
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రష -9 [(అ౨. _ప౨. ఆ౦ (థ వేదములు అను ౭ పం 3]: 

1 I los DRE 
భర్జన లే పుకోడాళ మేకాదశక పాలం నిర ఏ వేదిన్దా ) యని /యావతఇన్హా లీ 

| | | | | | Fe యార్కవతే హారకామ్తాయనిన్దాయును ర్శవతే నకి గప్పవాన్య తేట 

పురుము(డు (బ్రహ్మ ౯ 'వేవోయుకు కుండగు ని నిందునికాఆకుం బదునొక ం౦డు కపాలము 

సంస్కృతమగు పురోడాశమును నిరాషపము చేయవలయును. ( (é 

వన్తుడగు నిందునికొజికును, అన్నవనుండగు నిం|దునికొజుకును, పూర్వోక్త. క 
us 

ey 

Hi గ 

వ్ 

డాళ మును నిర్వాపము సేయవ లెను. (బహ్మవర్చస్వియగు నిందునికొఆ శేపు! 

డాశము నిర్వాపము చేయంబడినదో, ఆనిర్వాపముచే ( (నధ్వర్వుజీ) యజమానే 

నిరస్పును (జేయుచున్నా.డు. (అనంగా ఏశ్యాదులచే సభయందు తల; తే న 

తిరుగునట్లు చేయుదున్నా,డని భావము.) ఇం దియవన్తుడయిన యిం ద్రున్లికొ”క, 

హవిస్సు నిర్వాపము  చీయయబడినదో, ఆనిర్వాపముచే (నధ్వర్యుండీ) యజ 
యాత్మను (దృిఢశరీరముకలడానినిగా) జేయుచున్నాండు. అన్నవను డీ 

కొ కేపురోడాశము నిరాషపము చేయంబడినదో, ఆనిర్వాఫము చే (యజమాన్లు6 దేలు Ja 

ర్యమును) బొందుచు డినుటకు యోగ్యమయిన యన్నముసందుంబతిఫ్టితండగు . 
చున్నా(డు. 3౩ ఈ పదము రవపంచాళత్తులోని ౧వవాక్యము తోం చేర్చివింపబడ్యును.. 

పంచారో త్తు ర 

1 ౭43 అగ్ం హోము చేప్పురో డాళ మేకాదళక పాలం నిర్వవేద్యణ “ప్తాన్మ నారా! 
| గ 
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తః స్యాత్సాప్మావాఅగ్ ౦ హఇన్ట/మేవాగ్ ౦ హొ ముచగ్ ౦ స్వేనభాగ ధో 

శీ | | 

యీనోపధావతి స నం పాష్మనోzగ్ ౦ వాసోముళ్సాతీ 9 నాయ మృధా 
న క్ష యు ఎ 

| | 
యప శా క నిర(పేద హవెవే శివా ప్రకోడాళమేవే దశ పాలం ర్వ గ్రంమృధో2భ్యిహపె రన్ రాష్ట్రాణిఇ 

[ 
భిసమియు రిస్టమేవ వై మృధగ్ ౦ స్వేసభాగభే యేనోప పధావతి సఏవాస్మా 

అటే వ. న 

జ “ది వపురువుండు పాపముచే (గహీంపంబడునో (పాపీ కియగునో,. అనితా ఆపు రు 

షుండు పాపమును బోగొట్టునట్లి యిర్యదునికొఅకుం బూరో్టక పురోడాశమును నిరాఏ 

పము చేయవలయును, నరకే పాతువు ని నిపిద్దకర్న నాచరించుటవలన _వచ్చినదియునగు 

పాషమేఅంవాస్సు. (అంహః పదమునక రమని ఆ") (ఇటి యిప్సిక్షర్స పాసపమునుః 

బోగొట్టున టి యిం[దునే తానిచ్చినపురోడాళ భాగము చేబొందుచున్నాండు. ఆయిం 

(దడే యాయిజమానునత్యథిక మయిన పాపమునుండి విడికించుచున్నాఃడు. ౨ వపురు 

మని శత్రువులు బాగుగా భయనె పెట్టుదురో, లేక దేశములనంతెటను నాశనము వేయు 

టకు. సన్నద్దులగుదురో, ఆ పురుషుండు శ తునాళశకుండగు నింద్రునికొఅకుం బూర్యో' 

జోకపు రోడాశోమును నిరాషపము చేయవలయును. . (అవ్వుడీయకమాముండు. 'తానిచ్చిన 
న్ అ 

వాడు 

హావిర్భాన మాక్షో శ తునాశకుంండగు నిందునే పొందుచున్నాడు" " అ యిదుండె: 

నననుండి థ|తువులనుః బోగాట్టుచున్నా(డు (నశింప జేయుచు న్నాక్లీ 

=. వ్వీరాణాళామ్శొదకక వాళు నిర్వవేద్చద్ధ్. 

త క్టైషవగ్రాశారం. 0. శా ఛమేన పథావతి సబై 


